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SwissMedicus końska maść chłodząca 250 ml
 

Cena: 27,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Maści

Producent HERBAMEDICUS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kasztanowiec zwyczajny , żywokost lekarski , jałowiec pospolity , arnika górska , rozmaryn lekarski , kamfora ,eukaliptus gałkowy , mięta
pieprzowa , sosna , miłorząb japoński , tarczyca bajkalska , jeżówka purpurowa , rzepik pospolity , nagietek lekarski , tymianek , jodła
pospolita , ekstrakt cytryny , ekstrakt grapefruit , sosna górska , kosówka właściwa , lawenda lekarska , wrzos zwyczajny , porzeczka
czarna , rumianek pospolity , borówka czernica.

Charakterystyka

Maść końska chłodząca to preparat, przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą pozbyć się bólów kręgosłupa i stawów.
Unikalny skład tej maści wpływa na zmniejszenie napięcia mięśni w okolicach stawów, co zmniejsza ból i pozwala na ich
prawidłowe działanie.
Maść końska chłodząca została opracowana na podstawie tradycyjnej, szwajcarskiej receptury. Znajdziesz w niej 25
wartościowych ekstraktów ziołowych, które przenikają przez skórę i głęboko ją regenerują. Maść końska chłodząca ma silne
działanie chłodzące, dlatego daje ulgę przy bólach różnego rodzaju.
Jej plusem jest bardzo szybkie działanie – maść od razu po zastosowaniu daje uczucie ulgi i pozwala wrócić do zwykłych
aktywności.
Maść końska chłodząca zawiera wyciąg z kasztanowca, dzięki czemu skutecznie regeneruje naczynia krwionośne i pomaga w
zmniejszeniu uczucia „ciężkich nóg”, pojawiającego się po całym dniu spędzonym na nogach.
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PRODUKTY MEDYCYNY NATURALNEJ.
Oryginalne preparaty szwajcarskiej firmy HERBAMEDICUS produkowane są według tradycyjnych sprawdzonych przez pokolenia
receptur, wzbogaconych o najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki i nowoczesnej fitofarmacji.

Wszystkie produkty charakteryzuje zrównoważona zawartość aktywnych ekstraktów ziołowych oraz roślinnych olejków
eterycznych. Dla zwiększenia ich skuteczności wzbogacone zostały o klinicznie testowane substancje farmakologiczne
pochodzenia naturalnego . Ekstrakty ziołowe i roślinne olejki eteryczne, zawarte w tych preparatach, spełniają surowe
wymagania jakościowe, a testy przeprowadzane są na bieżąco przez wyspecjalizowanych pracowników z wieloletnim
doświadczeniem w branży kosmetyki naturalnej.

UNIKATOWE PREPARATY ZIOŁOWE.
Wszystkie preparaty przeznaczone są do stosowania zewnętrznego. Pakowane są w zaplombowane pojemniki medyczne, aby
chronić ich oryginalna recepturę. Na etykietach umieszczone są znaki holograficzne w celu ochrony przed podrabianiem.
Preparaty nie są testowane na zwierzętach.

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