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MASC KOŃSKA rozgrzew.SEWMED 250 g
 

Cena: 13,32 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 250 g

Postać -

Producent SEW-MED MEDICAL

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Maść Końska silnie rozgrzewająca w formie żelu jest pomocna w bólach mięśni, stawów, kręgosłupa i reumatyzmie oraz do masażu.

Działanie i zastosowanie:
Maść końska silnie rozgrzewająca to ludowa tradycyjna receptura stosowana z powodzeniem od pokoleń. Maść końska silnie
rozgrzewająca zawiera zwiększoną ilość ziołowych składników, co gwarantuje silne i szerokie działanie. Zawarte w niej olejki eteryczne
nadają charakterystyczny zapach, który dodatkowo udrażnia drogi oddechowe. Łagodzi dyskomfort stawowy, reumatyzm oraz bóle
pleców. Szybko rozgrzewa i działa kojąco na bolące mięśnie. Maść rozgrzewa i zwiększa ukrwienie skóry oraz tkanek leżących
bezpośrednio pod skórą. W ten sposób substancje zawarte w wyciągach roślinnych łatwiej przedostają się do organizmu działając
energetyzująco i odprężająco, przynosi ulgę w stanach napięcia mięśni, rozgrzewa i koi dolegliwości.

Skuteczna w dolegliwościach:
•reumatyzm
•dyskomfort stawowy
•bóle pleców
•bóle mięśni

Polecana do:
•pielęgnacji ciała przy nadmiernym wysiłku lub przemęczeniu
•do masażu i terapii manualnych

Skład:
Aqua, propylene glycol, alcohol denat., camphor, Vanillyl butyl ether, zingiber officinale root extract, chamomilla recutita flower extract,
melissa officinalis leaf extract, achillea millefolium extract, humulus lupulus extract, viscum album leaf extract, aesculus hippocastanum
flower extract, valeriana officinalis rhizome/root extract, foeniculum vulgare seed extract, juniperus communis fruit extract, gaultheria
procumbens leaf oil, eucalyptus globulus leaf oil, limonene, carbomer, phenoxyethanol, sodium hydroxide, ethylhexylglycerin, sodium
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benzoate, potassiumm sorbate, disodium EDTA, CI 16255.

Stosowanie:
Stosować 2-3 razy dziennie. Rozprowadzić żel bezpośrednio na skórę i wmasować. Regularne stosowanie przyczynia się do
efektywniejszego działania. Po użyciu umyć ręce.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować
u dzieci poniżej 12-go roku życia.

Ostrzeżenia:
Jeżeli podejrzewasz lub jesteś w ciąży, karmisz piersią, przed zastosowaniem skonsultuj się z lekarzem.

Zawartość opakowania:
1 opakowanie zawiera 250 ml żelu.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej, chroniąc od światła i wilgoci.
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