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POPRASKANÁ KŮŽE - POCENÍ NOHOU

UNIVERSUM
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urychluje hojení prasklin a odřenin na kůži, zklidňuje podrážděnou a zapařenou
pokožku
má silný baktericidní a fungicidní účinek
vhodný na drobná poranění
je doporučen i na vnitřní sliznice – harmonizuje vnitřní prostředí, potlačuje plísně a
bakterie, podporuje rovnováhu zdravé mikroflóry
je účinný při nachlazení a bolestech v krku (jako prevenci potírat pokožku krku 2x
denně, v případě akutních obtíží i několikrát za den. Je vhodné dokonce krém
aplikovat přímo na krční mandle)
osvědčil se jako účinný protizánětlivý a zklidňující krém na aknózní pleť
snižuje potivost, odstraňuje nepříjemný zápach, změkčuje zrohovatělou pokožku
na patách, osvěžuje a uklidňuje kůži
odstraňuje tíhu a bolest unaveným nohám (po koupeli důkladně promasírovat celé
chodidlo včetně prstů na nohou a lehce vetřít i do pokožky lýtka)

Aktivní ingredience:
Chlorofylovo – karotenová pasta z jehličí – působí protizánětlivě a antioxidačně,
eliminuje volné radikály (molekuly, které napadají další zdravé molekuly a poškozují je).
Výtažky z jetele lučního – působí protizánětlivě a vykazuje dezinfekční účinek
Výtažky z jedle sibiřské – působí protizánětlivě
Kyselina salicylová – působí protizánětlivě
Vinný ocet – z moldavských vinic, bioprodukt
Éterický olej z levandule - snižuje pocit únavy a psychického napětí, podporuje
schopnost koncentrace pozornosti, zvyšuje pracovní schopnost. Pomáhá při depresích
a nespavosti. Zlepšuje činnost srdce, snižuje projevy kardioneurózy, snižuje zvýšený
krevní tlak. Je užitečný při zánětech čelistní dutiny, laryngitidě, dlouhotrvajícím kašli.
Má protizánětlivé a analgetické účinky při revmatismu, artritidách, mióze (zúžení
zornice), onemocněních orgánů pohlavního ústrojí. V kosmetice se používá jako
uklidňující a hojivý prostředek na podrážděnou a zanícenou kůži, při hojení drobných
hnisavých puchýřků, vtírá se při plísňových nákazách kůže chodidel, při psoriáze. Má
hojivý účinek na rány. Dezinfikuje, čistí a zklidňuje kůži.
Kaolín – vykazuje vysokou absorbční schopnost, pohlcuje toxiny z těla, škodlivé
metabolity, produkty zánětlivých procesů, hnis.

Balení:
75 ml – vakuový dispenzor
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