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Maść bursztynowa 20 g
 

Cena: 8,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 20 g

Postać Maści

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

Bursztyn mikronizowany

Opis produktu
 

Wstęp
Maść bursztynowa od firmy Farmina to kosmetyk przeznaczony dla osób zmagających się ze sztywnością i bólami stawów, które
towarzyszą stanom reumatycznym. Bardzo dobrze sprawdza się również do masażu po wysiłku fizycznym, gdyż redukuje zmęczenie i
działa relaksująco. W skład produktu wchodzą organiczne substancje zawarte naturalnie w bursztynie bałtyckim, w tym związki z grupy
terpenów. Kosmetyk przeznaczony jest do użytku zewnętrznego. W jego składzie nie znajdują się substancje zapachowe, parabeny,
konserwanty czy sztuczne barwniki.

Na co jest maść bursztynowa? Wskazaniem do stosowania kosmetyku są dolegliwości towarzyszące reumatyzmowi, w tym sztywność
stawów oraz ich ból. Maść daje efekt rozgrzewający, co jest zasługą zawartych w niej terpenów, które przyczyniają się do rozszerzenia
naczyń krwionośnych. Rozgrzanie mięśni w okolicy sztywnego czy obolałego stawu przyczynia się do ich rozluźnienia i jednocześnie do
redukcji bólu towarzyszącego chorobie. Produkt, poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych, przyczynia się również do lepszego
ukrwienia skóry, zwiększając komfort pacjenta przy dolegliwościach bólowych. Bursztyn bałtycki jest ceniony w medycynie naturalnej od
wielu lat – między innymi za zawartość związków eterycznych. W bursztynie bałtyckim znajduje się szereg aktywnych biologicznie
składników, w tym nie tylko terpeny, ale również kwas bursztynowy, który jest silnym antyoksydantem o właściwościach
biostymulujących, a także różnego rodzaju minerały, które korzystnie wpływają na organizm. Wśród zawartych w bursztynie bałtyckim
minerałów na szczególną uwagę zasługuje magnez, wapń, żelazo oraz potas.

Maść bursztynowa bardzo dobrze sprawdzi się do masażu problematycznych okolic, w tym zwłaszcza stawów kolanowych i
łokciowych, a oprócz tego stawów w rejonie stóp, dłoni czy ramion. Dodatkowym efektem działania maści bursztynowej jest
wygładzenie skóry oraz jej nawilżenie. Odprężający i relaksujący masaż z wykorzystaniem maści bursztynowej poleca się szczególnie
po wysiłku fizycznym, gdyż stosowanie produktu redukuje również uczucie zmęczenia. Dzięki zawartości lanoliny maść bursztynowa
dobrze natłuszcza naskórek i przyczynia się do jego wyraźnego wygładzenia, co w konsekwencji zwiększa elastyczność skóry i
zapewnia jej ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. W składzie produktu znajduje się ponadto wazelina, która nie tylko sprawia, że
skóra staje się bardziej miękka i elastyczna, ale też tworzy na niej powłokę stanowiącą skuteczną barierę ochronną przed utratą wody i
działaniem czynników zewnętrznych.

W opakowaniu znajduje się 20 g maści bursztynowej. W skład kosmetyku wchodzi ekstrakt z bursztynu, a oprócz tego lanolina,

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/masc-bursztynowa-20-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

wazelina oraz woda. Maść pozbawiona jest sztucznych barwników, substancji zapachowych, konserwantów oraz parabenów. Produkt
należy aplikować równomiernie w okolicach sztywnego czy obolałego stawu 2–3 razy dziennie, delikatnie wmasowując, czy też
wcierając go w skórę. Szczególnie zaleca się stosowanie produktu po wysiłku, gdyż wykazuje działanie relaksujące i odprężające, a
dodatkowo redukuje uczucie zmęczenia.

Maść bursztynowa jest kosmetykiem, który posiada także przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że nie każdy może ją
aplikować. Przeciwwskazaniem do korzystania z maści bursztynowej jest nadwrażliwość na jej składniki. Jeśli zatem w czasie
stosowania kosmetyku pacjent zauważy u siebie symptomy mogące wskazywać na reakcję alergiczną, powinien koniecznie odstawić
produkt, rezygnując z jego dalszego używania. Pacjentki będące w ciąży lub karmiące dziecko piersią powinny skonsultować się z
lekarzem przed ewentualnym zastosowaniem produktu. Maść przeznaczona jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego i jedynie w ten
sposób należy z niej korzystać.

Kosmetyk należy przechowywać w temperaturze pokojowej, czyli temperaturze, która nie przekracza 25°C. Nie powinno się korzystać z
produktu, jeśli minie jego data przydatności. Termin ważności kosmetyku podany jest na jego opakowaniu.

Charakterystyka
Maść bursztynowa przeznaczona jest dla osób które borykają się z problemami sztywności i bólu stawów spowodowanymi stanem
reumatycznym.

Organiczne składniki  zawarte w bursztynie wywierają wiele pozytywnych efektów na struktury organizmu. Związki z grupy
terpenów poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych działają rozgrzewająco. Preparat nałożony na powierzchnię skóry
powoduje rozgrzanie i rozluźnienie mięśni wokół stawów łagodząc ból związany ze stanami reumatycznymi oraz poprawiają
ukrwienie skóry.
Działanie: 

rozgrzewająco, poprawa komfortu w dolegliwościach stawów (poprzez lepsze ukrwienie skóry).

Stosowanie
Wcierać miejscowo kilka razy dziennie. Tylko do użytku zewnętrznego

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