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Herbamedicus Końska maść - spirytusowy wyciąg z ziół
chłodzący - 400ml
 

Cena: 43,00 pln

Opis słownikowy

Producent Herbamedicus

Opis produktu
 

Opakowanie: 400ml

Oryginalna szwajcarska końska maść.

Właściwości:

Spirytusowy Wyciąg z Ziół do smarowania chłodzący jest unikalnym produktem ziołowym wyprodukowanym z 25 rodzajów ekstraktów
ziołowych i roślinnych według tradycyjnej i sprawdzonej przez pokolenia receptury. Zrównoważona zawartość tych substancji
gwarantuje szerokie i bardzo skuteczne działanie. Łączy działanie kojące olejków eterycznych z pozytywnym działaniem wyciągów z
ziół.

Zastosowanie:

Niektóre z tych ekstraktów ziołowych zawierają substancje, o których wiadomo, że potrafią ulżyć w przypadku bólu stawów, mięśni,
kręgosłupa oraz pomagają w dolegliwościach związanych z zapaleniami stawów pochodzenia reumatycznego, stanami reumatycznymi,
zapaleniami ścięgien, obrzękami stawów i przy dolegliwościach nerwu kulszowego.  

Dzięki temu, że alkohol zawarty w preparacie wyparowuje po aplikacji, substancje czynne szybciej przedostają się do naskorka i
przyśpieszają działanie preparatu.

Dzięki efektowi orzeźwiającemu Końska Maść Spirytusowy Wyciąg z Ziół do smarowania chłodzący w wyraźny sposób zwalcza uczucie
ciężkich nóg i wskazane jest jego używanie w ciągu całego dnia, a zwłaszcza wieczorem po obciążeniu układu ruchowego. 

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 wywołuje intensywne odświeżenie i ukrwienie, dzięki czemu zwiększa działanie substancji aktywnych, a tym samym
przyspiesza rekonwalescencję. 

Zawiera 25 ekstraktów ziołowych oraz roślinnych.

Skład 25 ziół: Kasztanowiec zwyczajny, Żywokost lekarski, jałowiec pospolity, Arnika górska, Rozmaryn lekarski, Mięta pieprzowa,
Miłorząb japoński, Tarczyca bajkalska, Rdest wężownik, Jeżóka purpurowa, Rzepik pospolity, Nagietek lekarski, Macierzanka tymianke,
Ekstrakt cytryny, Ekstrakt grejpfrutu. Lawenda lekarska, Borówka czernica, Kamfora, Eukaliptus gałkowy, Wrzos zwyczajny, Porzeczka
czarna, Rumianek pospolity, Jodła pospolita, Sosna górska - kosówka właściwa, Sosna zwyczajna. 
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