IMUNITA - REGENERACE BUNĚK - ZÁNĚTY - INFEKCE - STRES

STIMUL
transdermální balzám
•
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•
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zvyšuje přirozenou imunitu kůže, urychluje regeneraci buněk epidermis, stimuluje
výměnné a reparační procesy v kůži, obnovuje mikrocirkulaci, čímž napomáhá
vstřebávání infiltrátů v oblasti zánětu.
díky unikátnímu výběru rostlinných extraktů a éterických olejů vykazuje balzám
STIMUL výrazné baktericidní a protizánětlivé vlastnosti. Doporučuje se jeho
používání při nemocech z nachlazení – při zánětu nosní sliznice, zánětu v krku,
zánětu čelních i čelistních dutin, zánětu ucha.
na základě výsledků klinických výzkumů lze balzám doporučit jako účinný
prostředek při virových infekcích, oparech a hnisavých kožních onemocněních.
STIMUL působí efektivně i v pokročilém stadiu neurodermatitidy (silně svědivé
kožní onemocnění) nekomplikované druhotnými infekcemi.
balzám STIMUL se doporučuje používat dospělým i dětem se sníženou imunitou
nejlépe jako prevenci. Při výskytu chřipkové epidemie nebo jiných infekčních
onemocněních napomáhá k rychlejšímu uzdravení. Účinný je i při vyčerpání ze
stresu. Jeho použití se osvědčilo i před a po operativním zákroku.
Používá se jak samostatně, tak s jinými balzámy a krémy značky MIRRA LUX (krém
UNIVERSUM, balzám proti křečovým žilám REVENTON, masážní balzám
ŠISEJKAN, protizánětlivý balzám MIRRALGIN, …). Lze ho také použít jako jemný
výživný krém pro všechny typy pleti (je vhodný i pro muže po holení). Po jeho
aplikaci se pokožka stává jemnou, pružnou a pevnou.
nejsilněji ovšem působí na místech lymfatických uzlin (krk, podpaží, třísla).

Aktivní ingredience:
Třapatka nachová – zvyšuje imunitu, urychluje krvetvorbu, zlepšuje mikrocirkulaci, stimuluje hojivé
procesy.
Kopřiva dvoudomá – obsahuje vitaminy skupiny B, C, K, chlorofyl, organické kyseliny, soli vápníku a
železa. Vykazuje silný zpevňující a tonizující účinek. Stimuluje obnovu poškozených tkání. Je účinná při
ekzémech, seboroické dermatitidě, poraněních, popáleninách.
Řebříček obecný – podporuje látkovou výměnu, čistí póry, odstraňuje nadměrný mazotok, vyrovnává pH,
čímž obnovuje ochrannou vrstvu pokožky.
Lékořice lysá – vykazuje silný omlazující účinek. Podle tibetské medicíny nelze vyléčit
žádné kožní onemocnění, jestliže léčebná směs neobsahuje lékořici. Vykazuje silný
protizánětlivý, antialergický a všestranně hojivý účinek.
Éterický olej z čajovníku
– jeden z nejsilnějších baktericidních, antivirových a
fungicidních prostředků.
Éterický olej z levandule lékařské – uklidňuje při nervovém vyčerpání, bolestech hlavy,
depresích, dýchacích potížích, bronchitidě, chřipce, laryngitidě,…Vykazuje výrazné hojivé
působení např. na popáleniny, rány, hnisavé mokvající rány. Normalizuje mazotok, brání
tvorbě jizev.
Éterický olej z cypřiše vždyzeleného – uvolňuje a osvěžuje při nervovém vypětí. působí
spasmolyticky, antisepticky a adstringentně. Posiluje a zpevňuje cévní stěny, účinný při
problémech s hemoroidy a bolestivé menstruaci.
Éterický olej z myrhy – vykazuje sedativní a antidepresivní účinky. Účinný při kataru,
bronchitidě, kašli, nadýmání, parodontóze, aftech. Podporuje hojení.
Éterický olej ze zavinutky podvojné – silný baktericidní, protizánětlivý, antioxidační,
antisklerotický a adaptogenní účinek. Posiluje imunitu. Je účinný při hypoxii (nedostatek
kyslíku), stresu, zánětlivých a plísňových onemocněních.
Beta-karoten – provitamin vitaminu A, rozpustný v tucích se silným antioxidačním
působením. Stimuluje činnost imunitního systému, chrání před nádorovým onemocněním.

Balení:
50 ml – vakuový dispenzor
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