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Maść konopna relaksująca 250ml
 

Cena: 26,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Espefa

Postać maść

Typ produktu kosmetyk

Opis produktu
 

Użytkownicy maści doceniają jej przeciwbólowe i rozluźniające działanie. Stosują ją przy przewlekłych bólach mięśni, stawów, bólach
pleców, do pielęgnacji stłuczeń, suchej skóry, wspomagająco do gojenia ran, odleżyn, czy poparzeń oraz w przypadku chorób skóry (np.
łuszczycy, egzemy, trądziku, żylaków, obrzęków i reakcji alergicznych). Maść rewelacyjnie sprawdza się w pielęgnacji ciała osób
leżących, szczególnie w podeszłym wieku.

Skład:

Zawiera 10% oleju z nasion konopi siewnej.
Podstawowy skład: olej z konopi, salicylan metylu, kamfora.

Działanie składników:

Olej z konopi:

Zawiera dużą ilość egzogennych kwasów tłuszczowych, odżywcze witaminy A, B1, B2, B6, C, E, K fitynę, kwas kanabidiolowy o
silnym działaniu bakteriobójczym, substancje mineralne, m.in. wapń, fosfor oraz kwasy omega 3 i 6,
Działa na skórę silnie przeciwzapalnie, łagodząco, regenerująco i antybakteryjnie,
Ułatwia krzepnięcie krwi i gojenie ran,
Wspomaga leczenie stanów zapalnych skóry, blizn, poparzeń, przebarwień, łojotoku, trądziku, niektórych rodzajów grzybicy,
egzemy oraz innych chorób naskórka, przeciwdziała łuszczycy i atopowemu zapaleniu skóry,
Intensywnie odżywia i nawilża zdrową oraz zniszczoną skórę tworząc na niej barierę ochronną spowalniającą m.in. parowanie
wody.
Skutecznie regeneruje skórę, wzmacnia zniszczone komórki, ma działanie przeciwstarzeniowe.
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Salicylan metylu

Zaliczany do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Podrażnia skórę i rozszerza naczynia krwionośne, przez co
powoduje efekt rozgrzania. Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz
przeciwświądowe.

Kamfora

Ze względu na właściwości chłodzące skutecznie redukuje ból mięśni i stawów, ma działanie przeciwzapalne, antyseptyczne i
przeciwświądowe. Wykonany z jej użyciem masaż obolałych mięśni oraz stawów poprawia krążenie krwi oraz limfy, zmniejsza
napięcie mięśni i przyspiesza ich regeneracje.
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