
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

MAŚĆ KONOPNA relaksująca rozgrzewająca (czerwona) 250
ml ESPEFA
 

Cena: 39,79 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml (pojemnik)

Postać -

Producent CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA
SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaMAŚĆ KONOPNA rozgrzewająca relaksująca (czerwana) 250ml ESPEFAMaść regenerująca.Zawiera 5% oleju z nasion konopi
siewnej.Rozgrzewająca – przyjemne ciepło utrzymuje się przez dłuższy czas po zastosowaniu, co sprzyja rozluźnieniu mięśni i
ogranicza sztywność stawów.DziałanieUżytkownicy maści zgłaszają jej silne działanie przeciwbólowe, szczególnie w przypadku bóli
mięśni, pleców oraz bóli reumatycznych.Sposób użyciaOdpowiednią ilość Maści należy nanieść w miejscu występowania bólu i
dokładnie wmasować w skórę. Jeśli zachodzi taka potrzeba, aplikację preparatu można ponawiać.SkładPodstawowy skład: olej z
konopi, masło Shea, salicylan metylu, olejek eukaliptusowy, kapsaicyna oraz olejki: cynamonowy, goździkowy, rozmarynowy, lawendowy,
terpentynowy.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 odświeża.pojemność: 250ml
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