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Herbamedicus końska maść forte rozgrzewająca 250 ml
 

Cena: 28,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Maści

Producent HERBAMEDICUS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Skład
Kasztanowiec zwyczajny, żywokost lekarski, arnika górska, rozmaryn lekarski, kamfora, eukaliptus gałkowy, mięta pieprzowa, sosna,
jałowiec pospolity, miłorząb japoński, tarczyca bajkalska, jeżówka purpurowa, rzepik pospolity, nagietek lekarski, tymian, jodła pospolita,
borówka czernica, grejpfrut, sosna górska, lawenda, czarny wrzos, rumianek, ekstrakt z papryki chilli, cynamonowiec cejloński.

Wskazania i działanie

Maść Forte jest wyprodukowana podobnie jak wersja podstawowa z 25 rodzajów wyciągów ziołowych i roślinnych. W celu
wzmożenia działań gojących w tej recepturze zastosowane zwiększoną ilość wyciągów leczniczych, przede wszystkim z
kasztanowca, żywokostu i jałowca. Dzięki tak wzbogaconej recepturze i właściwej kombinacji ziół, FORTE działa intensywnie,
regeneracyjnie i wyraźnie wspomaga procesy gojące w dziedzinie aparatu ruchowego. Jest przeznaczona przede wszystkim dla
użytkowników z bardzo bolesnymi i chronicznymi stanami.
Jej zbilansowany skład olejków i wyciągów roślinnych gwarantuje szerokie i silne działanie, pomocne w dolegliwościach
związanych za zapaleniem stawów, stanami reumatycznymi, zapaleniem ścięgien i torebek stawowych, lokalnymi obrzękami,
bólami mięśni, kręgosłupa i schorzeniami ischias. Balsam ten jest również sprawdzonym środkiem na żylaki.
Maść końska szybko wywołuje intensywne działanie rozgrzewające oraz poprawia krążenie, dzięki czemu zwiększa działanie
substancji czynnych i przyspiesza rekonwalescencję.
Końska maść została wyprodukowana według tradycyjnej, sprawdzonej przez pokolenia receptury. Charakteryzuje się wysoką
zawartością wyciągów z roślin kasztanowca zwyczajnego, żywokostu, rozmarynu, arniki, a także wzbogacona licznymi
roślinnymi substancjami bioaktywnimi. Jednak jej ostateczny skład został opracowany w oparciu o współczesną naukę i na
podstawie długoletnich badań i doświadczeń specjalistow zajmujących się naturalną kosmetyką leczniczą.
Wskazania :zapalenia stawów, stany reumatyczne, zapalenia ścięgien i torebek stawowych, obrzęki miejscowe, bóle mięśni, bóle
kręgosłupa, bóle nerwu kulszowego, migreny.

Sposób stosowania
Po naniesieniu na zmienione miejsce całkowicie wmasować taką ilość żelu jaką wchłonie skóra. Skóra powinna być czysta, zapewni to
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maksymalną skuteczność. Dla zwiększenia skuteczności można zastosować okład z grubszą warstwą żelu.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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