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Neo-Capsiderm maść 30 g
 

cena: 12,30 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała mięśnie, plecy, stawy

Działanie łagodzące, rozgrzewające

Opakowanie 30 g

Postać maść

Producent POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania ból, masaż leczniczy, zakwasy, zmęczenie

Opis produktu
 

NeoCapsiderm to maść rozgrzewająca i energetyzująca. Zawiera wyciąg z pieprzowca, kamforę oraz olejki eteryczne przywracające
naturalne, stopniowe i długotrwałe uczucie ciepła.

NeoCapsiderm charakteryzuje się intensywnym, odświeżającym zapachem, utrzymującym się na skórze po aplikacji. Dzięki
odpowiedniej konsystencji maść dobrze się rozprowadza i łatwo wmasowuje. Efekt aplikacji jest trwały i nie ulega zmianie w trakcie
stosowania.

Łagodzi dyskomfort towarzyszący bólowi mięśni, stawów i kręgosłupa, rozgrzewa, energetyzuje i rozluźnia mięśnie, przygotowując je do
wysiłku, pomaga likwidować zakwasy i eliminuje symptomy zmęczenia, daje uczucie przyjemnego odprężenia w trakcie masażu.

Skład:
Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Lanolin, Oleum Terebinthinae, Paraffin, Camphor, Oleum Eucalypti, Capsicum Frutescens Resin,
Vanillyl Butyl Ether.

Stosowanie:
Maść należy stosować do masażu i rozgrzewających terapii manualnych, w rozgrzewaniu mięśni przed wysiłkiem fizycznym, w stanach
przemęczenia mięśni po wysiłku fizycznym, u osób starszych mających problemy z układem mięśniowym i stawowym, aktywnych,
uprawiających sport, ciężko pracujących fizycznie.

Oczyszczoną powierzchnię skóry pokryć cienką warstwą NeoCapsidermu i delikatnie wmasować. Stosować kilka razy dziennie.
Pojawienie się czerwonego zabarwienia jest objawem naturalnego wzrostu ukrwienia. Nie używać na otwarte rany i w miejscach
przerwania ciągłości skóry.

Ostrzeżenia:
Nie zaleca się stosowania gorącej kąpieli przed lub po aplikacji. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik
preparatu. Chronić oczy przed kontaktem z maścią NeoCapsiderm. Nie stosować w przypadku przerwania ciągłości skóry. Nie stosować
u kobiet w ciąży i dzieci poniżej 7 lat.
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