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Maść niedźwiedzia naturalna siła i grzanie 100 ml
 

Cena: 15,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Maści

Producent FARMAPLUS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Maść Niedźwiedzia Naturalna Siła i Grzanie w postaci maści to produkt stosowany w celu rozgrzania mięśni i stawów po
wzmożonym wysiłku fizycznym. Może być stosowany między innymi podczas masażu. Działa kojąco na obolałe partie ciała. Wyrób
polecany jest również pacjentom starszym. Kosmetyk pozostawia na skórze cienką warstwę ochronną, dzięki czemu jego działanie jest
długotrwałe.

Na co pomaga Maść Niedźwiedzia Naturalna Siła i Grzanie? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest chęć pielęgnacji i rozgrzania
partii ciała obolałych po przetrenowaniu. Wyrób znajduje zastosowanie przy leczeniu urazów związanych ze wzmożoną aktywnością
fizyczną. Produkt powstał na bazie surowców naturalnych, a w jego składzie można znaleźć cenne ekstrakty ziołowe oraz składniki
aktywne, które wykazują właściwości silnie rozgrzewające mięśnie. Stosowanie Maści Niedźwiedziej Naturalna Siła i Grzanie przynosi
uczucie ulgi i odprężenia po nasilonej aktywności fizycznej.

Działanie rozgrzewające kosmetyku Maść Niedźwiedzia Naturalna Siła i Grzanie związane jest z zawartością ekstraktów ziołowych
oraz składników aktywnych. Produkt przyczynia się do pobudzania krążenia oraz regeneracji skóry, a dodatkowo korzystnie wpływa na
pracę stawów i mięśni. Dzięki ich dobremu rozgrzaniu pacjent jest mniej narażony na urazy i kontuzje, gdyż jego mięśnie oraz stawy
lepiej reagują na wysiłek. Kosmetyk działa też lekko przeciwbólowo, dzięki czemu łagodzi dolegliwości bólowe związane z przeciążeniem
układu ruchu.

W opakowaniu znajduje się 100 ml kosmetyku Maść Niedźwiedzia Naturalna Siła i Grzanie. W skład kosmetyku wchodzą różnego
rodzaju ekstrakty ziołowe o działaniu rozgrzewającym. Przed zastosowaniem maści należy zapoznać się z zaleceniami producenta
dotyczącymi prawidłowego dawkowania maści oraz częstotliwości jej stosowania. Zaleca się aplikację miejscową kosmetyku oraz
lekkie wmasowywanie go w skórę. Proces ten najlepiej powtarzać 2–3 razy dziennie. Po zastosowaniu maść będzie wspomagać
krążenie w miejscu aplikacji, rozgrzewając wybraną partię ciała oraz rozluźniając ją. W czasie stosowania należy unikać sytuacji, w
których kosmetyk mógłby wejść w kontakt z oczami lub błonami śluzowymi. Najlepszym rozwiązaniem jest umycie rąk przed aplikacją
maści oraz zaraz po jej nałożeniu na skórę.
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Nie każdy pacjent powinien korzystać z kosmetyku Maść Niedźwiedzia Naturalna Siła i Grzanie – nawet jeśli posiada ku temu
wskazania. Istnieją bowiem również przeciwwskazania do stosowania maści. Wśród nich wymienić należy nadwrażliwość na chociaż
jeden ze składników produktu. Jeśli w czasie stosowania kosmetyku u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy, które mogłyby
wskazywać na nadwrażliwość na składniki produktu, należy go odstawić i zasięgnąć porady lekarza. Pacjentki w ciąży i spodziewające
się dziecka powinny skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z kosmetyku.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

