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UNICATUM CHONDRO balsam torfowy 250 ml
 

Cena: 30,90 PLN

Opis słownikowy

Producent HERBAMEDICUS

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

Opis 

 

UNICATUM CHONDRO balsam torfowy 250 ml

Balsam torfowy UNICATUM Chondro został stworzony na podstawie tradycyjnej receptury o potwierdzonym działaniu jako kosmetyk
wspomagający wymagającą codzienną pielęgnację. Składnikami tego torfowego balsamu są także ekstrakty roślinne (np. żywokost,
kasztan, jałowiec). Zbilansowany skład balsamu torfowego UNICATUM gwarantuje silne działanie o szerokim spektrum.

 

Wskazania 

Obciążenia mięśniowe, po aktywności sportowej, po urazach. 

 

Działanie 

Torf (Peat extract) – jest używany w tradycyjnym lecznictwie uzdrowiskowym do rozgrzewania skóry. Rozgrzewające właściwości torfu
przynoszą ulgę przy obciążeniach mięśniowych, po aktywności sportowej, po urazach lub przy procesach degeneracyjnych układu
ruchu. Dzięki wysokiemu stężeniu substancji mineralnych i kwasów huminowych torf jest odpowiedni jako kuracja wspomagająca w
chorobach reumatycznych oraz osteoporozie. Substancje zawarte w torfie, takie jak np. magnez, cynk i krzem, korzystnie działają
również w pielęgnacji cery problematycznej (kosmetyka). W konsekwencji działają kojąco na skórę i utrzymują ją w dobrym stanie.
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Żywokost lekarski (Symphytum Officinale extrakt) – Głównym składnikiem żywokostu jest alantoina, która pomaga w regeneracji,
czynnie wpływa na odnowę komórkową oraz eliminuje poczucie zmęczenia. Wyraźnie wspomaga leczenie stanów pourazowych.

Jałowiec (Juniperus Communis Oil) – uaktywnia system limfatyczny, czym wspomaga usuwanie substancji toksycznych. Czynnie
przyspiesza regenerację zmęczonych mięśni. Zwiększa ukrwienie naskórka.

Kasztan (Aesculus Hippocastanum extract) – substancjami aktywnymi pozyskiwanymi z kasztana są aescin, taniny i glikozydy
flawonowe. Substancje te wpływają na zwiększenie elastyczności ścian naczyń krwionośnych, zwiększają szybkość obiegu, przepływ
żylny i ograniczają tworzenie się obrzęków. Posiadają właściwości przeciwzapalne i działanie wspomagające gojenie.

 

Sposób użycia 

Po naniesieniu na odpowiednie miejsce delikatnie wmasować taką ilość balsamu, jaką wchłonie skóra. Aplikować na oczyszczoną skórę.
Regularne stosowanie zwiększa skuteczność. Dla poprawy efektywności można wykorzystywać jako okład.

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

