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PNEUMOVIT ŻEL 100ml
 

Cena: 13,39 PLN

Opis produktu
 

PNEUMOVIT ŻEL 100ml

Działanie i zastosowanie:
Żel przeznaczony jest do wcierań oraz masaży dla dorosłych i dzieci. Zawarta w żelu specjalnie dobrana kombinacja olejków:
kamforowego, eukaliptusowego, pichtowego i tymiankowego z dodatkiem wody leczniczej jest pomocna przy przeziębieniach, grypie,
bronchicie, kaszlu, chorobach górnych dróg oddechowych. Działa rozgrzewająco i wykrztuśnie jako środek pobudzający czynność
wydzielniczą dróg oddechowych, wykazuje właściwości przeciwastmatyczne, antyseptyczne i przeciwbólowe.
Jest pomocny w stanach wzmożonego napięcia mięśniowego, przynosi ulgę w reumatyzmie, artretyzmie, nerwobólach i bólach
mięśniowych różnego pochodzenia. Masaż przy użyciu żelu usuwa objawy zmęczenia, pomaga przy depresji i złym samopoczuciu u
osób wrażliwych na zmiany pogody.

W literaturze podaje się, że olejek sosnowy (stosowany w kąpieli lub masażu) ma działanie oczyszczające nerki, stąd też jest zalecany
przy infekcji pęcherza i kamicy nerkowej. Działa pobudzająco i odświeżająco, a stosowany zapobiegawczo wykazuje działanie
immunologiczne – zwiększa odporność organizmu. Żel doskonale się wchłania jednocześnie pielęgnując, nawilżając i uelastyczniając
skórę.

Sposób użycia:
Stosować zewnętrznie kilka razy dziennie lub w zależności od potrzeb nanieść cienką warstwę żelu np: na kark, klatkę piersiową, czoło,
skronie i pozostawić do do wchłonięcia.
Pneumovit żel może być stosowany w każdym wieku zarówno u dzieci ( od 2-go roku życia) jak i dorosłych oraz osób starszych.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na składniki preparatu.
Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Nie stosować na podrażnioną lub uszkodzona skórę. U dzieci wyrób może być
stosowany tylko pod nadzorem dorosłych.

Ingredients / Składniki ( INCI):
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Aqua (modyfikowany roztwór leczniczej wody: wodorowęglanowo-chlorkowo- -sodowej – bromkowo – jodkowo – borowej z Uzdrowiska
Rabka S.A), Propylene Glycol, Glycerin, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Octyl Stearate, Paraffinum Liquidum, Stearyl Alkohol,
Ethylhexyl Stearate, Carbomer, Trietanoloamine, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, DMDM Hydantoin, Eucalyptus Globulus Leaf Oil,
Albies Alba Oil, Mentha Arvensis Leaf Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Menthol.
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