EKZÉMY

-

CITLIVÁ PLEŤ

- PSORIÁZA - DĚTSKÁ POKOŽKA

ZELENÝ ŠUM
sprchový gel
•
•
•
•
•
•
•
•

určen pro všechny věkové kategorie včetně malých dětí i kojenců
výborný přípravek pro ekzematickou, přecitlivělou a podrážděnou pleť, je
doporučen i pro očistu pokožky trpící psoriázou (nejlépe v kombinaci s koupelí
TONUS PLUS D nebo TONUS PLUS P)
vykazuje dlouhotrvající hydratační účinky, vyvolává příliv energie a zajišťuje pocit
svěžesti
je doporučen i pro dětskou podrážděnou pokožku, na opruzeniny, sluneční
spáleniny, při diatézách (náchylnost k nemocem), po bodnutí hmyzem
vhodný pro plavce, kteří často plavou v bazénech s chlorovanou vodou,
odstraňuje přesušení pokožky a jiné negativní působení chlóru
účinně čistí pokožku, přičemž eliminuje pocit podráždění
zjemňuje a dodává pokožce pěstěný hedvábný vzhled
vhodný i pro intimní hygienu

Aktivní ingredience:
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.
Meduňka lékařská – zklidňuje, zvlhčuje a osvěžuje pokožku. Výtažky z listů vykazují protizánětlivé a
antiseptické účinky. Posiluje mikrocirkulaci a regeneraci pokožky.
Propolis – obsahuje vysoké množství různých biologicky aktivních látek jako jsou např. pryskyřice, éterické
oleje, vosky, květový pyl a další. Výtažek z propolisu působí silným baktericidním účinkem.
Vlaštovičník větší – obsahuje alkaliody, organické kyseliny, saponiny, silice a enzymy. Působí baktericidně
a cytostaticky, podporuje hojení ran, čistí póry, odstraňuje nadbytek mazu, obnovuje kyselou ochrannou
vrstvu kůže.
Čajovník čínský (zelený čaj) – obsahuje třísloviny, alkaloidy, lecitin, minerální látky.
vitaminy skupiny B, kyselinu pantotenovou aj. Příznivě ovlivňuje cévy, vrací jim pružnost a
snižuje jejich lámavost, zpomaluje jejich sklerotizaci. Působí silně antibioticky, ochraňuje
dokonce před UV zářením.
Jitrocel větší – obsahuje polysacharidy, enzymy, flavonoidy, vitaminy C a K, sliz,
kyselinu křemičitou a další látky. Projevuje výrazné protizánětlivé a hojivé účinky, zároveň
působí antibioticky, baktericidně a spasmolyticky.
Urea – produkt bílkovinné výměny, silný hydratační činitel.
Kyselina citronová – patří mezi ovocné kyseliny. Stimuluje proces regenerace pokožky .
Kyselina mléčná – zjemňuje a hydratuje kůži. Napomáhá pokožce obnovit její přirozený
ochranný film.
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.
Vitamin C – vitamin rozpustný ve vodě, který se účastní mnoha biochemických procesů
v těle. Působí antioxidačně a zvyšuje odolnost organismu proti infekčním onemocněním.
Vitamin E – v tucích rozpustný vitamin, který je obsažen v různých rostlinných olejích.
Ochraňuje buněčné membrány před negativním působením volných radikálů.

Balení:
150 ml
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