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ALPENBALM Balsam z sadła świstaka maść 60 g
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 g

Postać maść

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z
O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaALPENBALM Balsam z sadła świstaka maść 60 gALPENBALM Balsam z sadła świstaka przeznaczony jest do masażu
nadwyrężonych mięśni i stawów. Przynosi ulgę i odprężenie, łagodzi dyskomfort mięśniowy. Koi oraz eliminuje oznaki zmęczenia, po
różnego rodzaju wysiłku fizycznym.Produkt przeznaczony do stosowania na skórę dzieci od 13 roku życia oraz osób
dorosłych.DziałanieProdukt działa rozgrzewająco i relaksująco, łatwo się aplikuje i rozprowadza na skórze. Dobrze się wchłania oraz
pozostawia przyjemne uczucie świeżości a także zadbanej, aksamitnie miękkiej skóry. Odpowiednio dobrane składniki pomocnicze
ułatwiają wykonanie masażu. Zawarty w produkcie olejek kamforowy i kosodrzewinowy wspomaga rozgrzewanie. Wosk ryżowy
otrzymywany z otrębów ryżowych, stanowi bardzo bogate źródło estrów kwasów tłuszczowych oraz długołańcuchowych alkoholi,
wolnych kwasów tłuszczowych oraz fosfolipidów. Posiada właściwości zmiękczające i wygładzające. Kompozycja zapachowa wraz z
olejkami eterycznymi zawartymi w produkcie działa kojąco i odprężająco.Skutecznie działanie maści ALPENBALM zapewnia wyjątkowe
połączenie czterech olejów:Olej kosodrzewinowy – znany jest ze swoich właściwości relaksacyjnych i odświeżających. Działa
rozkurczowo i rozgrzewająco, zwiększa ukrwienie. Idealny do masażu obolałych pleców, karku, czy kończyn.Olej słonecznikowy –
zawiera witaminy E i F oraz niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Jest lekki i świetnie nadaje się do masażu
aromaterapeutycznego. Wygładza skórę i nadaje jej delikatnego blasku.Olej kamforowy – powoduje miejscowe przekrwienie, co
wspomaga łagodzenie bólu mięśni i stawów.Olej z sadła świstaka – zawiera w składzie niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe
normalizujące funkcje skóry (odnawiające naturalny płaszcz lipidowy skóry) oraz znacząco poprawiające ukrwienie i dotlenienie
mięśni.Wosk ryżowy - składnik ochronny i odżywczy. Posiada właściwości zmiękczające, wygładzające i nadające połysk.Sposób
użyciaNiewielką ilość produktu nanieść w miejscu wystąpienia dyskomfortu i ruchami kolistymi lekko ugniatając wcierać w skórę.
Następnie masować powolnymi ruchami do momentu uczucia relaksującego rozgrzania skóry. Stosować 2-3 razy
dziennie.SkładPetrolatum, Helianthus Annuus Seed Oil, Marmot Oil, Oryza Sativa Bran Wax, Cinnamomum Camphora Bark Oil, Pinus
Pumiliod Branch/Leaf Oil, Parfum, Limonene.
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