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HERBAMEDICUS Końska Maść Forte Rozge 250ml
 

Cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

HERBAMEDICUS

Opis produktu
 

HERBAMEDICUS SZWAJCARSKA KOŃSKA MAŚĆ FORTE ROZGRZEWAJĄCA 300ML  

Właściwości:

Końska Maść Forte Rozgrzewająca zawiera składniki działające synergicznie, takie jak:

- Kasztanowiec zwyczajny – wpływający korzystnie na naczynia krwionośne, zapobiegający obrzękom i wykazujące działanie gojące.

- Żywokost lekarski – dostarczający gojącej alantoiny, która regeneruje kości i stawy.

- Jałowiec pospolity – wpływający pozytywnie na układ limfatyczny i poprawiający stan organizmu przy dnie moczanowej.

Na bardzo szybkie działanie tego preparatu wpływa duża zawartość olejków eterycznych, które silnie ochładzają skórę, dając uczucie
świeżości i ograniczając ból stawów. Maść działa od razu po nałożeniu, likwidując ból i przywracając pełną ruchomość. Polecamy ją, ze
względu na zwiększoną ilość substancji aktywnych.

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.

Sposób użycia: Preparat przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego.
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Skład: Kasztanowiec zwyczajny , żywokost lekarski , jałowiec pospolity , arnika górska , rozmaryn lekarski , kamfora , mięta pieprzowa ,
sosna , miłorząb japoński , tarczyca bajkalska , rdest wężownik , jeżówka purpurowa , rzepik pospolity , nagietek lekarski , tymianek , jodła
pospolita , ekstrakt z cytryny , sosna górska , kosówka właściwa , lawenda lekarska , wrzos zwyczajny , porzeczka czarna , rumianek
pospolity , ekstrakt z papryki chilli , cynamonowiec cejloński.
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