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SWISSMEDICUS Końska Maść Spirytusowy wyciąg z ziół do
smarowania Rozgrzewający 400 ml
 

Cena: 36,95 PLN

Opis słownikowy

Producent HERBAMEDICUS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

Końska maść – spirytusowy wyciąg z ziół do smarowania rozgrzewający 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.  

 

Działanie  

Dzięki efektowi rozgrzewającemu Końska maść - spirytusowy wyciąg z ziół do smarowania rozgrzewający może być również do
prewencyjnego rozgrzania mięśni, stawów oraz kręgosłupa przed obciążeniem fizycznym . Może być stosowany przez starszych
użytkowników, polecane jest też użycie na noc.  

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

Zawiera 25 ekstraktów ziołowych oraz roślinnych, o których wiadomo, że:  

ulepszają ruchliwość stawów, ścięgien oraz mięśni  

pomagają przy rekonwalescencji (złamania, stłuczenia, zwichnięcia)  

w wyraźny sposób redukują uczucie „ciężkich nóg”  
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poprawiają drożność żył i elastyczność ścianek żył (żylaki)  

 

Wskazania  

Łączy działanie kojące olejków eterycznych z pozytywnym działaniem wyciągów z ziół. 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 naskórka i
przyśpieszają działanie preparatu.

 

Skład  

Zioła:  

kasztanowiec zwyczajny

żywokost lekarski  

rozmaryn lekarski  

jałowiec pospolity  

arnika górska  

tymian  

jerzówka purpurowa

rumianek pospolity

tarczyca bajkalska

nagietek lekarski  

mięta pieprzowa

rzepik pospolity  

ekstrakt grepfruta

lawenda lekarska  

czarna porzeczka

rdest wężownik

ekstrakt cytryny  

gingko biloba  

cynamonowiec cejloński
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wrzos zwyczajny  

sosna zwyczajna  

kosodrzewina  

ekstrakt chilli  

jodła biała  

kamfora.
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