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KRAUTERHOF MAŚĆ KOŃSKA silnie rozgrzewająca 250ml
 

Cena: 24,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać żel

Producent P.P.U.H.NATKO

Rejestracja Kosmetyk leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

KRAUTERHOF MAŚĆ KOŃSKA SILNIE ROZGRZEWAJĄCA

250ml

skutecznie zmniejsza dolegliwości ze strony aparatu ruchu

stosowana w przewlekłych stanach zapalnych, zwyrodnieniowych kręgosłupa, stawów biodrowych, w dyskopatii

zawiera pełnowartościowe wyciągi m.in. z winorośli, kasztanowca, melisy, rumianku, jemioły, chmielu, kozłka lekarskiego,
krwawnika i kopru włoskiego

Jako jedyna nie posiada w swoim składzie papryki chili, która powoduje częste reakcje uczuleniowe

Jej działanie polega na rozszerzeniu naczyń krwionośnych co daje doskonały efekt przeciwbólowy i rozluźniający w miejscu
zastosowania

Wnika w głębokie warstwy skóry, powoduje znacznie lepsze ukrwienie smarowanych miejsc, a tym samych skuteczniejsze
działanie

Maść końska silnie rozgrzewająca niemieckiej firmy KRAUTERHOF wskazana jest do stosowania w następujących dolegliwościach:

Choroby stawów pochodzenia reumatycznego oraz inne bóle stawów i kości. Rehabilitacja powypadkowa, dyskopatia

Działanie

Kasztanowiec zwyczajny
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pobudza krążenie krwi, oraz wzmacnia ściany naczyń krwionośnych. Zapobiega również skurczom i stanom zapalnym. Wyciągi z nasion
i kwiatów kasztanowca likwidują obrzęki powstałe na skutek stłuczeń, zwichnięć lub stanów zapalnych.

Rumianek pospolity

użyty zewnętrznie przeciwdziała stanom zapalnym skóry. Wyciągi z nasion winogron zawierają oligomery procyjanidonowe. Preparaty
takie wykazują działanie ochronne na ściany naczyń krwionośnych i limfatycznych, zmniejszając ich przepuszczalność i zwiększając
napięcie. W ten sposób przyczyniają się do poprawy przepływu krwi i chłonki w mikrokrążeniu. Dlatego są pomocne w profilaktyce
obrzęków nóg i zapobieganiu chorobie żylakowej.

Melisa lekarska stosowana zewnętrznie znosi bóle stawowe.

Krwawnik pospolity

może być stosowany zewnętrznie w otarciach naskórka, drobnych skaleczeniach, pękaniu skóry, oparzeniach, trądziku, wyprysku, a
także odmrozinach. Ma właściwości przeciwbólowe i łagodzące obrzęki w schorzeniach stawów. To najpopularniejszy środek
stosowany w zapaleniu stawów. Chmiel stosowany zewnętrznie działa przeciwbólowo, przeciwreumatycznie.

Chmiel

jest pomocny przy leczeniu dny moczanowej oraz przy zapaleniu korzonków nerwowych. Wyciągi z szyszek chmielu działają kojąco i
przeciwzapalnie, łagodzą podrażnienia, napinają skórę i działają na nią odżywczo.

Kozłek lekarski

to skuteczny środek rozluźniający, rozluźnia napięte mięśnie. Jest pomocny na napięcia ramion oraz szyi, łagodzi skurcze mięśni.

Fenkuł włoski, koper włoski

działa przeciwskurczowo. Obniża bóle reumatyczne
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