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MAŚĆ KONOPNA relaksująca 10% na skórę (zielona) 250 ml
ESPEFA
 

Cena: 40,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml (pojemnik)

Postać -

Producent CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA
SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaMAŚĆ KONOPNA relaksująca na skórę (zielona) 250ml ESPEFAMaść regenerująca.Zawiera 10% oleju z nasion konopi
siewnej.DziałanieUżytkownicy deklarują, że maść działa przeciwbólowo i rozluźniająco. Stosują ją przy przewlekłych bólach mięśni,
stawów, bólach pleców, do pielęgnacji stłuczeń, suchej skóry, wspomagająco do gojenia ran, odleżyn i poparzeń oraz w przypadku
chorób skóry (np. łuszczycy, egzemy, trądziku, żylaków, obrzęków i reakcji alergicznych).Sposób użyciaNanieść niewielką ilość produktu
na bolące miejsca ciała i dokładnie wmasować w skórę. Efekt rozluźnienia będzie stopniowo się pojawiał po kilku
minutach.SkładPodstawowy skład: olej z konopi, salicylan metylu, kamfora.Substancje, które zawierają się w maściach konopnych marki
EspefaLaboratory:Olej z konopi:Zawiera dużą ilość egzogennych kwasów tłuszczowych, witaminy A, B1, B2, B6, C, E, fitynę, kwas
kanabidiolowy o silnym działaniu bakteriobójczym oraz substancje mineralne, m.in. wapń i fosfor.Działa na skórę silnie przeciwzapalnie,
łagodząco, regenerująco i antybakteryjnie chroniąc przed chorobami skóry.Ułatwia krzepnięcie krwi i gojenie ranWspomaga leczenie
stanów zapalnych skóry, przeciwdziała łuszczycy, atopowemu zapaleniu skóry, wspomaga leczenie blizn, poparzeń, przebarwień,
łojotoku, trądziku, niektórych rodzajów grzybicy, egzemy oraz innych chorób naskórka.Intensywnie odżywia i nawilża zdrową oraz
zniszczoną skórę tworząc na niej barierę ochronną spowalniającą m.in. parowanie wody.Skutecznie regeneruje skórę, wzmacnia
zniszczone komórki, ma działanie przeciwstarzeniowe.Masło Sheakryje w sobie bogactwo nienasyconych kwasów tłuszczowych,
roślinnych steroli, wosków i witamin, które dogłębnie nawilżają, zmiękczają i regenerują suchą, spierzchniętą skórę. Działa również lekko
rozluźniająco i rozgrzewająco.Salicylan metyluwykazuje właściwości przeciwświądowe, rozszerza naczynia krwionośne.Olejek
eukaliptusowydziała rozgrzewająco i pobudzająco, przyspiesza regenerację uszkodzeń skóry, działa bakteriobójczo i przeciwwirusowo.
Ma działanie antyseptyczne, przeciwbólowe, przeciwreumatyczne, przeciwskurczowe, przeciwzapalne, bakteriobójcze, odświeżające,
grzybobójcze, oczyszczające oraz uspokajające.Kapsaicynaposiada właściwości przeciwbakteryjne oraz wpływa na termoregulację i
metabolizm tłuszczów.Olejki: cynamonowy, goździkowy, rozmarynowy, lawendowy, terpentynowydziałają antyseptycznie i
przeciwbakteryjnie, miejscowo powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych i poprawę krążenia.KamforaChłodzi, posiada działanie
antyseptyczne i przeciwświądowe. Poprawia ukrwienie skóry.Mięta pieprzowapoprawia krążenie w drobnych naczyniach krwionośnych i
działa pobudzająco.Mentolchłodzi, działa przeciwobrzękowo, przeciwświądowo. Dezynfekuje i odświeżpojemność : 250ml
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