VYPNUTÍ KOŽNÍHO RELIÉFU - STRIE - REGENERACE PRSNÍ
TKÁNĚ

BYSTOL
balzám na poprsí
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regeneruje a omlazuje nejen pokožku, ale i prsní tkáň
transdermální efekt zaručuje působení v hlubokých vrstvách kůže
vypíná a vyrovnává kožní reliéf – po aplikaci se pokožka stává hladkou, pevnou a pružnou
regeneruje pokožku krku, dekoltu a poprsí
pro všechny ženy, zejména pak pro těhotné a kojící
stimuluje funkci mléčných žláz v době kojení
napomáhá rychlému hojení drobných poranění
vhodný jako podpůrný prostředek pro prevenci nezhoubných nádorů
předchází tvorbě strií, a proto je určen v době těhotenství nebo při zvýšení hmotnosti i pro
péči o hýždě, břicho a boky
omlazující účinek balzámu BYSTOL účinně zvyšuje sérum na bázi kaviáru DERMA BYST
balzám BYSTOL je doporučeno aplikovat lehkou masáží 2x denně (ráno a večer) na předem
očištěnou pokožku, nejlépe sprchovým gelem ZELENÝ ŠUM. Tento šetrný gel je určen k
omývání i dětské a kojenecké pokožky. Je doporučen i pro intimní hygienu, zvláště
těhotných žen.

Aktivní ingredience:
olej z peciček révy vinné – působí silným antioxidačním účinkem. Inaktivuje volné radikály v buňkách a tím
oddaluje stárnutí pokožky. Vynikajícím způsobem zvláčňuje pokožku.
Výtažky z řebříčku obecného – podporují látkovou výměnu, čistí póry, odstraňují nadměrný mazotok,
vyrovnávají pH, čímž obnovují ochrannou vrstvu pokožky
olej ze skočce obecného – obsahuje velké množství vitaminů, podporuje hojení ran, jizev a popálenin
výtažky z pelyňku pravého – obsahují éterický olej, glykosidy, vitaminy C, K, B6, kyselinu jantarovou a
jablečnou. Výborně hojí rány na kůži i sliznicích, působí baktericidně. Napomáhají průnik aktivních látek
buněčnou membránou do buňky.
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 (např. při psoriáze, atopickém ekzému, …)
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 máty peprné – vykazuje antiseptický, analgetický, zklidňující účinek; doporučuje se při
revmatismu, bolestech kloubů a svalů, při úrazech, na hematomy (modřiny).
Éterický olej z rozmarýny lékařské – zklidňuje, tlumí bolest a působí protizánětlivě. Podporuje látkovou
výměnu, průtok krve v kapilárách a oddaluje stárnutí. Dříve se používal v různých „elixírech mládí“. Hojí drobné
rány a popáleniny. Povzbuzuje erotickou vnímavost.
Éterický olej z santalu bílého – působí protizánětlivě, spasmolyticky a desinfekčně. Zklidňuje a tonizuje
pokožku. Povzbuzuje erotickou vnímavost.
Olej z ostropestřece mariánského – obsahuje velké množství vitaminů rozpustných v tucích a
vícenenasycených mastných kyselin, které jsou nezbytné pro zdravou funkci buněčných membrán a účastní se
syntézy mnoha biologicky aktivních látek. Jejich nedostatek se v organismu projevuje např. nadměrnou suchostí
vlasů i kůže, ekzémy, rozvojem křečových žil, patologickými změnami vnitřních orgánů, aj.
Olej ze zimostrázu čínského (jojobový olej) – vyznačuje se vysokou odolností před oxidací. Působí jako
výborný zjemňující, hydratační i výživný přípravek na kůži. Účinně oddaluje stárnutí pokožky.
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, 200 ml - dóza

www.mirralux.cz

Zelená linka 800 100 834

MIRRA CZ s.r.o., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1
IČ: 25728369, DIČ: CZ25728369, Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 64849

