POPÁLENINY

-

SLUNEČNÍ ALERGIE

-

PORANĚNÍ KŮŽE

TAINA
transdermální gel-balzám
•
•
•
•
•
•

transdermální gel-balzám stimuluje reparační a regenerační procesy na úrovni
buněčných membrán, aktivuje činnost enzymových systémů
účinný při poraněních kůže
napomáhá při hojení popálené pokožky (horká voda, olej, spáleniny od žehličky,
sluneční popáleniny)
obsah vysoce účinných antioxidantů z lipidové frakce z rajčat a z dioskorei působí
výrazně proti škodlivému účinku volných radikálů a oddaluje stárnutí pokožky
mikrotobolky z lecitinu přináší obsah pečlivě vybraných ingrediencí až do buňky
gel-balzám je vhodný i jako hydratační a regenerační přípravek pro každodenní
použití díky své příjemné konzistenci a jedinečné vůni, způsobené obsahem
vybraných bylin a éterických olejů z pomeranče a citronu

Aktivní ingredience:
Lecitin – fosfolipid s vysokou antioxidační schopností. Je přirozenou složkou buněčných membrán.
Olej ze sezamu indického – je bohatý na vícenenasycené mastné kyseliny. Účinně pokožku
hydratuje a regeneruje. Je přírodním ochranným faktorem před UV zářením.
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.
Olivový olej – vykazuje antioxidační, regenerační, protizánětlivý a hydratační účinek a působí jako
přírodní ochranný UV faktor.
Výtažky z lopuchu většího – podporuje látkovou výměnu a působí detoxikačně. Účinné léčivo
v dermatologii, napomáhá růstu zdravých vlasů.
Výtažky z jetele lučního – působí protizánětlivě a vykazují desinfekční účinek
Výtažky z tolice seté – jsou jedním z nejlepších antirevmatických prostředků. Zlepšují metabolismus
a působí antioxidačně.
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.
Éterický olej z pomeranče – regeneruje a osvěžuje unavenou a ochablou
pokožku. Působí antidepresivně, zklidňuje nervozitu, dodává dobrou náladu.
Éterický olej z citronu – vykazuje adstringentní, antiseptický, bělící a repelentní
účinky.
Éterický olej z kakostu – působí antidepresivně, tlumí bolesti v krku, prohřívá,
vykazuje silné antiseptické, adstringentní a hojivé účinky (rány, popáleniny,
zabraňuje tvorbě jizev). Hojí pásový opar a afty. Přírodní repelent.
Lipidy z lilku rajče – komplex fosfolipidů, nenasycených mastných kyselin a
karotenoidů. Vysoce účinný antioxidant, blokuje činnost volných radikálů, příznivě
působí na strukturu buněčných membrán.
Antioxidanty z dioskorei – neutralizují činnost volných radikálů, výrazně
předchází stárnutí pokožky

Balení:
50 ml – vakuový dispenzor
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