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LR ALOE VERA MSM ŻEL DO CIAŁA, 200ML
 

cena: 95,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent lr health&beauty

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Czas realizacji zamówienia 3 dni robocze.

MSM żel do ciała Aloe Vera to aksamitny, szybko wchłaniający się żel do użytku zewnętrznego.

Zawiera 60% żelu Aloe Vera MSM, ekstrakt z mącznicy lekarskiej i kory wierzby.

Aloe Vera:

jest jedną z najstarszych i o najbogatszej tradycji roślin leczniczych świata. Dostarcza witamin A, C, E oraz witaminy z grupy B, a także
kwas foliowy i niacynę. Aktywuje systemy obronne organizmu. Wspomaga odnowę komórek. Działa antyoksydacyjnie, chroni serce i
naczynia krwionośne przed wolnymi rodnikami. Zawiera szeroki zestaw minerałów: wapń, sód, potas, mangan, chrom i cynk, dzięki
czemu poprawia kondycję fizyczną organizmu. Posiada mikroelementy i pierwiastki śladowe, takie jak: gal, tytan, które pełnią ważną rolę
w przemianie materii. Usprawnia pracę jelit, redukuje niepożądane bakterie i drożdże.

Aloe Vera ma działanie odkwaszające, oczyszczające, odtłuszczające i odtruwające organizm.

Mącznica lekarska:

ceniona jest przede wszystkim ze względu na obecność glikozydu arbutyny, która znajduje zastosowanie zarówno w medycynie
naturalnej, jak i kosmetyce. Arbutyna w odczynie zasadowym hydrolizuje do hydrochinonu, który działa odkażająco na drogi moczowe,
natomiast w kosmetyce znajduje zastosowanie ze względu na właściwości rozjaśniające. W mącznicy znajdują się również garbniki, o
działaniu przeciwbakteryjnym i ściągającym, flawonoidy oraz triterpeny.
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ZASTOSOWANIE:

przy obrzękach i bolesności wokół uszkodzonych tkanek,
przyspiesza gojenie ran i oparzeń,
przynosi ulgę, przyjemnie znieczulając bolesne miejsce,
przyspiesza likwidację opuchlizny.

SPOSÓB STOSOWANA:

nakładać na skórę w pożądanej ilości. Lekko wmasować. Po wchłonięciu można nałożyć ponownie. W przypadku kontaktu z oczami,
przemywać oko dużą ilością wody.

ZNAKOMITA JAKOŚĆ I CERTYFIKOWANE ŹRÓDŁO POCHODZENIA SUROWCA:

sprawdzona tolerancja skóry,
wysokie zawartości aloesu,
wyselekcjonowane, naturalne składniki.

SKŁAD:

60% Aloe Vera, ekstrakt z mącznicy lekarskiej, ekstrakt z kory wierzby.

Oświadczenie:

Producent nie gwarantuje, że dla każdej osoby przyjmującej preparat będzie wykazywał on skuteczność działania przedstawioną w
powyższym opisie.
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