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JARDIN NATUREL Żel Koński z ekstr.z chili
 

Cena: 15,17 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent GLANCOS-POLAND SP.Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Aqua, Isopropyl Alcohol, Glycerin, Carbomer, Menthol, Chamomilla Recutita Flower Extract, Melissa Officinalis Leaf Extract, Achillea
Millefolium Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Capsicum Frutescens Fruit Extract, Benzyl Nicotinate, Sodium Hydroxide, Parfum, Viscum
Album Leaf Extract, Foeniculum Vulgare Fruit Extract, Humulus Lupulus Extract, Valeriana Officinalis Root Extract, Propylene Glycol,
Phenylpropanol, Methylisothiazolinone, Phenoxyethanol, Methylparaen, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben,
Limonene, CI 14720, 16255.

Działanie:
Zawarte w Balsamie końskim z chili Jardin Naturel ekstrakty wykazują różnorodne działanie, w efekcie przyczyniające się do łagodzenia
dolegliwości bólowych i reumatycznych. Tradycyjna receptura została w tym przypadku wzbogacona o ekstrakt z papryczki chili oraz o
zawartą w nim kapsaicynę. Wykazuje ona właściwości rozgrzewające, pobudzające krążenie krwi i przyspieszające metabolizm, pozwala
to lepiej odżywić i dotlenić skórę oraz zwiększyć wnikanie substancji aktywnych w głąb skóry. Termogeniczne właściwości kapsaicyny
przydatne będą nie tylko w łagodzeniu bólu, ale również przy niektórych chorobach skórnych oraz w walce z celulitem. W żelu oprócz
chili zawarte są także ekstrakty z: mięty pieprzowej, eukaliptusa, kwiatu rumianku, melisy, krwawnika pospolitego, jemioły pospolitej,
kopru włoskiego, chmielu zwyczajnego, kozłka lekarskiego. Rumianek wygładza skórę, melisa, mentol oraz olejek eteryczny z eukaliptusa
odświeżają skórę. Kamfora wzmacnia rozgrzewające działanie kapsaicyny. Pozostałe ekstrakty działają rozluźniająco, przeciwbólowo,
przeciwzapalnie, rewitalizująco, relaksująco, antyseptycznie.

Zastosowanie:
Żel Jardin Naturel Balsam koński z chili przeznaczony do stosowania w dolegliwościach reumatycznych; dolegliwościach bólowych
mięśni, stawów i kręgosłupa; w przypadku napiętych mięśni; jako środek wspomagający walkę z cellulitem.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku wrażliwej skóry należy zrobić próbę sprawdzającą reakcję
skóry na żel.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik żelu. Nie stosować u niemowląt i małych dzieci. Nie stosować na
uszkodzonej skórze i na otwartych ranach.

Sposób użycia:
Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Smarować bolące miejsca 3-4 razy dziennie. Skóra w miejscu aplikacji może się zaczerwienić, co
jest zupełnie normalnym objawem. Po zastosowaniu dokładnie umyć ręce. Należy zachować ostrożność i unikać kontaktu z oczami i
błonami śluzowymi.
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