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Końska Maść Rozgrzewająca Szwajcarska 250m
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml (+ 50ml)

Producent HERBAMEDICUS SP. Z O.O.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Maść końska rozgrzewająca, szwajcarska, Herbamedicus, 250 ml + 50 ml

Opis
Maść końska rozgrzewająca, szwajcarska, Herbamedicus – do stosowania w przypadku różnych dolegliwości, takich jak bóle: mięśni,
reumatyczne, nerwu kulszowego oraz stany zapalne. Maść ze względu na dużą zawartość składników aktywnych działa silnie
rozgrzewająco, poprawia krążenie oraz przynosi ulgę w dolegliwościach.

Właściwości
Maść końska rozgrzewająca, szwajcarska, Herbamedicus

Wykazuje działanie kojące.
Natychmiast po zaaplikowaniu zapewnia uczucie ulgi.
Maść działa silnie, ze względu na dużą zawartość składników aktywnych.
Działa rozgrzewająco na mięśnie. Po zaaplikowaniu maści następuje rozgrzanie skóry, w efekcie poprawia się krążenie, dzięki czemu
składniki aktywne zawarte w produkcie działają szybciej.
Zawarte w maści olejki eteryczne działają odprężająco, wnikają w skórę regenerując ją.

Składniki aktywne: konopie, kasztanowiec zwyczajny, żywokost lekarski, jałowiec pospolity, arnika górska, rozmaryn lekarski, kamfora,
mięta pieprzowa, sosna, miłorząb japoński, tarczyca bajkalska, rdest ptasi, jeżówka purpurowa, rzepik pospolity, nagietek lekarski,
tymianek, jodła pospolita, ekstrakt z cytryny, ekstrakt z grejpfruta, sosna górska, lawenda lekarska, wrzos zwyczajny, porzeczka czarna,
rumianek pospolity, ekstrakt z papryczki chilli, cynamonowiec cejloński.

Przeznaczenie
Stosować w przypadku:
stanów zapalnych,
bólów reumatycznych,
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 bólów nerwu kulszowego,
bólów mięśni.

Stosowanie
Nanieś maść końską rozgrzewającą, szwajcarska, Herbamedicus na skórę w okolicy dotkniętej problemem.

Uwagi
Preparat przeznaczony do stosowania zewnętrznego.
Zapakowany jest w zaplombowany pojemnik medyczny, aby chronić oryginalną recepturę.
Na etykiecie umieszczone są znaki holograficzne w celu ochrony przed podrabianiem.
Preparat nie testowany na zwierzętach.

Producent
HERBAMEDICUS SZWAJCARIA
Claridenstrasse 25
Zurych, Szwajcaria

 

Galeria
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