HEMATOMY - ÚRAZY - OTEVŘENÉ RÁNY - ZÁNĚTY - BOLEST

MIRRALGIN
transdermální balzám pro univerzální vnější použití
•

•
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•
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se silným zklidňujícím, analgetickým, antiseptickým a hojivým účinkem. Efektivní
přípravek pro vnější použití při zánětlivých procesech na kůži a přilehlých tkáních.
Rychlá pomoc po úrazech, poraněních, naraženinách, zlomeninách, podlitinách,
bolestech hlavy a zubů. Užitečný přípravek v komplexní terapii onemocnění kůže,
svalstva a kloubů. Účinný přípravek pro relaxační a sportovní masáž. Balzám lehce
proniká přes kožní bariéru a prokazuje účinek v hlubokých vrstvách kůže a
přilehlých tkáních.
zlepšuje proudění krve v kapilárách, snižuje otoky
zmenšuje svědění kůže a pocity suchosti na pokožce, odstraňuje bolestivé projevy
vykazuje uvolňující a znecitlivující účinek na svalovou tkáň a je vysoce efektivní při
různých druzích masáže. Doporučen po liposukci.
může se aplikovat přímo do rány. Rychle odstraní nejen otok a hematom, ale
vyloučí i možné nežádoucí následky úrazu, případně operace.

Aktivní ingredience:
Éterické oleje:
Hřebíčkovce kořenného – antiseptický, baktericidní a analgetický; urychluje hojení;
doporučuje se při revmatismu, artritidě, neurologických onemocněních, úrazech.
Čajovníku – baktericidní a antivirový účinek, posiluje imunitu.
Eukalyptu – antiseptický, protizánětlivý a analgetický účinek; snižuje svalové
a revmatické bolesti, pomáhá hojení při popáleninách, poraněních a úrazech.
Zavinutky podvojné – baktericidní, antivirový, protizánětlivý účinek; stimuluje imunitu.
Cypřiše vždyzeleného – antiseptický, spasmolytický, protirevmatický účinek;
blahodárně působí na krevní a lymfatický systém, zlepšuje tonus cév.
Šalvěje muškátové – analgetický, protizánětlivý účinek; doporučuje se při revmatismu,
artritidě, otocích tkání, špatně se hojících ranách.
Máty peprné – antiseptický, analgetický, zklidňující účinek; doporučuje se při
revmatismu, bolestech kloubů a svalů, při úrazech, na hematomy (modřiny).
Výtažky z lékořice lysé – protizánětlivý, analgetický, antialergický, celkově posilující
účinek. Přípravky s lékořicí se doporučují k vnějšímu použití při ekzémech,
popáleninách, psoriáze, kopřivce a dermatózách.
Vitamin F – komplex vícenenasycených mastných kyselin z rostlinných olejů (sojový,
lněný, slunečnicový) s převahou omega-3 a omega-6 mastných kyselin. Zlepšuje práci
imunitního systému, snižuje projevy zánětlivých a alergických procesů.

Doporučené použití:
Nanést na místo poranění, může se aplikovat přímo do rány. Rychle odstraní nejen otok a hematom, ale
vyloučí i možné nežádoucí následky úrazu.

Balení:
50 ml – vakuový dispenzor
200 ml - dóza

www.mirralux.cz
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