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Maść żywokostowa 130 ml
 

Cena: 24,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 130 ml

Postać Maści

Producent GORVITA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk w postaci maści żywokostowej ma szerokie spektrum działania dzięki zastosowaniu naturalnych, sprawdzonych składników.
W skład maści żywokostowej wchodzą wyciągi z naturalnych ziół, takich jak żywokost lekarski czy arnika górska. To z ich
właściwościami związana jest potwierdzona skuteczność maści żywokostowej. Żywokost lekarski to popularna roślina rosnąca na
terenach podmokłych zlokalizowanych w pobliżu cieków wodnych. Żywokost lekarski od setek lat był wykorzystywany w
ziołolecznictwie i medycynie ludowej. Korzeń żywokostu jest niezwykle bogaty w składniki odżywcze. Zawiera między innymi śluz,
polifenole, fruktany, alantoinę, krzem, garbniki i asparaginę, dlatego z powodzeniem jest stosowany w pielęgnacji podrażnionej skóry. 
Arnika górska wykazuje natomiast właściwości antyseptyczne oraz antybakteryjne, dzięki czemu stosowana jest w stanach zapalnych
skóry. Skład maści żywokostowej jest dodatkowo wzbogacony o naturalne składniki takie jak alantoina czy D-pantenol. Te składniki
dodatkowo nawilżają i odżywiają skórę, wpływają też korzystnie na jej elastyczność.

Pełna lista składników maści żywokostowej to: Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Polysorbate 20, Polyglyceryl-3 Methylglucose
Distearate, Octylstearate, Paraffinum Liquidum, Dimethicone, Carbomer, Stearyl Alkohol, Triethanoloamine, Symphytum Officinale
Extract, Arnica Motana Flower Extract, DMDM Hydantoin, Allantoin, D-Panthenol.

Na co jest maść żywokostowa? Kosmetyk ma wiele zastosowań. Posiada właściwości regeneracyjne, dzięki czemu z powodzeniem
może być stosowany do pielęgnacji skóry podrażnionej czynnikami zewnętrznymi takimi jak wiatr czy mróz, przynosi ulgę również przy
otarciach. Funkcją maści żywokostowej jest też przyspieszenie procesu regeneracji naskórka. Znajduje więc zastosowanie we
wspomaganiu leczenia oparzeń oraz odmrożeń. Maść żywokostowa działa też na głębsze warstwy tkanki skórnej, ale nie tylko. Wpływa
pozytywnie na układ mięśniowy, a nawet na regenerację ubytków kostnych. Funkcją maści żywokostowej jest więc wspomaganie
leczenia obrzęków po kontuzjach, takich jak złamania, zwichnięcia, wybicia, czy skręcenia. Maść wspomaga też leczenie stanów
zapalnych. Dodatkowo kosmetyk łagodzi dolegliwości bólowe. Ma pozytywny wpływ również na niedogodności związane z napięciami
mięśni. Może przynieść ulgę po intensywnym wysiłku fizycznym. Zastosowań i funkcji maści żywokostowej jest więc bardzo wiele.

Jak stosować kosmetyk w postaci maści żywokostowej? Należy wmasować niewielką ilość maści w podrażnione, bolące lub
zmienione chorobowo miejsca aż do wchłonięcia. Dzięki naturalnemu składowi maść szybko się wchłania. W razie konieczności i
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potrzeby czynność powtarzać można kilka razy dziennie. Maść żywokostowa sprzedawana jest bez recepty. Przed użyciem kosmetyku
należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania albo skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Maść należy pozostawiać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Ze względu na zawartość żywokostu lekarskiego, który doustnie może wpływać negatywnie na
wątrobę, maść może być stosowana tylko zewnętrznie. Nie wolno jej połykać.

Maść żywokostowa została wyprodukowana przez firmę Gorvita, która swoją siedzibę ma w dolinie Kamienicy Gorczańskiej w
miejscowości Szczawa. Firma od 1989 roku zajmuje się wytwarzaniem preparatów i kosmetyków w oparciu o naturalne zasoby: zioła
oraz wody mineralne, w tym osławione szczawy alkaliczno-siarkowe. Czerpanie ze skarbów natury i przekonanie, że w przyrodzie tkwi
niezwykła siła to motory napędowe marki Gorvita. Misją firmy jest tworzenie naturalnych, dobrych jakościowo preparatów o
sprawdzonej skuteczności. Ma to być alternatywą dla syntetycznych leków. Maść żywokostowa Gorvita jest doskonałym przykładem
naturalnego kosmetyku o szerokim zastosowaniu, stworzonego z naturalnych, ziołowych składników. Firma czerpie ze współpracy z
uzdrowiskiem w Rabce, którego wieloletnie doświadczenie w leczeniu uzdrowiskowym przekłada się na udoskonalanie preparatów i
kosmetyków Gorvity.

Składniki
Aqua,Propylene Glycol, Glycerin, Polysorbate 20, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Octylstearate, Paraffinum Liquidum,
Dimethicone, Carbomer, Stearyl Alkohol, Triethanoloamine, Symphytum Officinale Extract, Arnica Motana Flower Extract, DMDM
Hydantoin, Allantoin, D'Panthenol.

Stosowanie
Stosować zewnętrznie kilka razy dziennie lub w zależności od potrzeb, delikatnie wmasowując maść w skórę aż do wchłonięcia.

Wskazania i działanie
Sprawdzona skuteczność działania wyciągów ziołowych zawartych w składzie, stosowana od lat do pielęgnacji skóry podrażnionej
czynnikami zewnętrznymi oraz po kontuzjach, zwichnięciach, obrzękach związanych ze złamaniami i wybiciami, przyspiesza proces
regeneracji ubytków kostnych, tkanki skórnej i regeneracji naskórka w stanach zapalnych, po oparzeniach i odmrożeniach. Zawarta w
składzie naturalna alantoina i d'panthenol dobrze odżywia, nawilża i uelastycznia skórę.

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