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Maść rozgrzewająca COMPLEX 200ml
 

Cena: 15,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 200ml

Producent Botanic Help

Opis produktu
 

Preparat o właściwościach rozgrzewających i rozluźniających, którego formuła opracowana została w oparciu o biały wosk pszczeli,
który dzięki emolientowym właściwościom tworzy na skórze warstwę ochronną i działa jak naturalny kompres, który umożliwia
stopniowe i długotrwałe uwalnianie i głębokie działanie składników aktywnych.

Maść w swoim składzie zawiera 6 naturalnych olejków eterycznych i 14 składników aktywnych, które wnikają w głębsze warstwy skóry i
zapewniają działanie rozgrzewające i rozluźniające.

Wśród składników maści znaleźć można olejek eukaliptusowy, imbirowy i kamforę, dzięki którym maść będzie odpowiednia również do
zastosowania jako kompres inhalacyjny przy przeziębieniach.

Naturalne składniki aktywne: wosk biały pszczeli, kamfora, gorczyca, olej rycynowy, olej z wątroby rekina, lanolina naturalna, witamina B,
limonen.

Olejki eteryczne: eukaliptusowy, imbirowy, z drzewa herbacianego, świerkowy, rozmarynowy, terpentynowy.

Zastosowanie:
Produkt polecany jako środek wspomagający miejscowy masaż w okolicach pleców, ramion, ud, łydek, dłoni i stóp. Masaż z użyciem
preparatu wpływa na poprawę krążenia i przynosi natychmiastową ulgę.

Sposób użycia:
Niewielką ilość maści nanieść na skórę i delikatnie wmasować ruchem okrężnym zgodnie z kierunkiem przedstawionym na froncie
opakowania.
W przypadku sportowców, maść zastosować bezpośrednio przed treningiem.

Przeciwwskazania:

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Nie stosować na uszkodzoną skórę, w okolicach oczu, nosa, ust, na błony śluzowe.
Po każdym użyciu maści należy starannie umyć ręce.
Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Składniki: AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE SE, CETEARYL ALCOHOL, ISOPROPYL MYRISTATE,
ALCOHOL, CAMPHOR, CETEARETH-11, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, LANOLIN, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
CAPSICUM FRUTESCENS RESIN, DIMETHICONE, SHARK LIVER OIL, PEG 40 HYDROGENATED CASTOR OIL, CERA ALBA, BRASSICA
NIGRA SEED EXTRACT, PROPYLENE GLYCOL, CARBOMER, NIACINAMIDE, XANTAN GUM, PINUS PINASTER OIL, ROSMARINUS
OFFICINALIS LEAF OIL, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL, ABIES SYBERIA OIL, MALALEUCA ALTERNFOLIA LEAF OIL, ZINGIBER
CASSUMUNAR ROOT OIL, LIMONENE.

Opakowanie: 200 ml
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