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Aloe Vera 2 żel aloesowy 150 ml
Cena: 48,30 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Produkt dostępny

Opakowanie

150 ml

Postać

Żele

Producent

ZUCCARI

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Charakterystyka
AloeVera 2 żel aloesowy to preparat o konsystencji fluidu, o przezroczystym kolorze i charakterystycznym odświeżającym
zapachu, wytwarzany ze 100% miąższu aloesu odmiany Barbadensis Miller.
Dzięki swojej konsystencji łatwo się rozprowadza i szybko wchłania.
Zawiera jedynie naturalne żelifikatory.
Produkt nie jest pasteryzowany, nie podlega filtracji węglowej, dzięki czemu wszystkie naturalne właściwości aloesu zostały
zachowane i skoncentrowane w AloeVera 2.
Żel zawiera 18 z 20 niezbędnych dla człowieka aminokwasów i 9 witamin, co skutecznie wspomaga regenerację tkanek, a także
pozostawia skórę odżywioną i nawilżoną.
Przeznaczenie:
kobiety i mężczyźni.
Zastosowanie:
Zaleca się stosować krem AloeVera 2 przy ukąszeniach owadów, jęczmieniu, zmianach skórnych takich jak grzybica,
pokrzywka, trądzik, zajady, oparzenia i odmrożenia. Krem pomaga również likwidować krwiaki, żylaki oraz blizny, a także
pomaga w tamowaniu krwawienia.
Stosowanie
Ukąszenia owadów: stosować żel kilka razy dziennie
Pokrzywka: przykładać wacik nasączony żelem dwa razy dziennie
Zajady: kilka razy dziennie smarować żelem kąciki ust, zaleca się również picie dwa razy dziennie 50 ml soku rano i wieczorem
Oparzenia słoneczne: wskazane jest delikatne smarowanie żelem z aloesu uszkodzonej skóry kilka razy dziennie
Tamowanie krwawienia: tampon nasączony żelem przyłożyć do rany aż do ustąpienia krwawienia. Następnie stosować dwa razy
dziennie: rozprowadzić żel i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Jęczmień: należy przykładać okłady nasączone żelem na około 20 minut, kuracje powtarzać co 3-4 godziny
Odmrożenia: smarować żelem 3-4 razy dziennie uszkodzona tkankę. Zaleca się również stosowanie soku trzy razy dziennie po 25 ml
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Żylaki: stosować żel dwa razy dziennie okrężnymi ruchami. Zaleca się również stosowanie soku trzy razy dziennie po 25 ml przed
posiłkami.
Zapalenie gruczołu sutkowego: żel rozprowadzić na sutki masując delikatnie okrężnymi ruchami. Przed karmieniem należy zmyć żel
ciepłą wodą.
Trądzik: stosować dwa razy dziennie, wmasować żel w chorobowo zmienione miejsca.
Alergie i świąd: wmasować żel trzy razy dziennie na chorobowo zmienione miejsca. Zaleca się również picie 25 ml soku trzy razy
dziennie przed posiłkami.
Ropień i krosty: należy żel nałożyć na jałową gazę i przykleić na zmienione chorobowo miejsca.
Blizny: żel należy stosować dwa razy dziennie do uzyskania oczekiwanych efektów
Grzybica skóry: 3 - 4 razy dziennie smarować żelem zmienione chorobowo miejsca
Wypryski łojotokowe: należy przepłukiwać podrażnione części wodnym roztworem aloesu (25 ml żelu rozpuścić w 100 ml wody lub
ciepłego rumianku)
Krwiaki: należy przykładać okłady z żelu, co najmniej dwa razy dziennie do osiągnięcia pożądanych efektów
Kuracja odmładzająca skóry: żel należy nanieść na oczyszczoną skórę, pozostawić na 15 minut, następnie zmyć ciepłą wodą
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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