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VIRUMIN ŻEL ROZGRZEWAJĄCY 250ml
 

Cena: 44,99 PLN

Opis produktu
 

VIRUMIN ŻEL ROZGRZEWAJĄCY 250ml

Zastosowanie:
Polecany:
-przy stanach zapalnych mięśni
-podczas przeziębień
-przy problemach z marznącymi stopami i dłońmi
-przy bólach zatok
-podczas masażu
-dla osób z problemami wiotczejących mięśni
-podczas ćwiczeń, uprawiania sportu
-przy bólach zwyrodnieniowych, reumatoidalnych

Jest innowacyjnym kosmetykiem dającym przyjemne odczucie ciepła w miejscu jego aplikacji. Tym samym dobroczynnie wpływa na
mięśnie i stawy przeciążone codzienną aktywnością oraz po wzmożonym wysiłku fizycznym. Poprzez jego aplikację – masaż napiętych
partii mięśni, następuje ich rozgrzanie a co za tym idzie rozluźnienie, dając odprężenie całego organizmu. Dzięki zawartej pochodnej
waniliny żel niczym ciepła kąpiel subtelnie rozgrzewa zmarznięte stopy przynosząc uczucie komfortu i ukojenia. W recepturze żelu
zastosowano także ekstrakty z łuski gryki i zielonego owsa. Te naturalne, roślinne wyciągi dzięki dużej zawartości rutyny wykazują
właściwości uszczelniające i uelastyczniające naczynia krwionośne. Ponadto substancje aktywne zawarte w żelu zmniejszają ich
łamliwość i kruchość. Dodatkowo ekstrakt owsa działa przeciwzapalnie, łagodząc, działa regenerująco i zabliźniająco.

Sposób użycia:
Nanieść cienką warstwę żelu na skórę i delikatnie wmasować. Odczekać aż do wchłonięcia się żelu. Wyraźny efekt rozgrzania można
odczuć po kilku minutach od momentu nałożenia kosmetyku lub po nałożeniu skarpetek. Aplikację powtarzać 2 -3 razy dziennie.

Skład:
AQUA, POLISORBATE 20, PROPYLENE GLYCOL , AVENA SATIVA EXTRACT, FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH EXTRACT,
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BUTYLENE GLYCOL, SILYBUM MARIANUM FRUIT EXTRACT, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN,
AESCULUS HIPPOCASTANUM (HORSE CHESTNUT ) SEED EXTRACT, GLYCERIN, HYDROLYZED CAESALPINIA SPINOSA GUM,
CAESALPINIA SPINOSA GUM, CARBOMER, TRIETHANOLAMINE, PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE, IMIDAZOLIDINYL UREA,
DMDM HYDANTOIN, PARFUM, VANILLYL BUTYL ETHER, LIMONENE, LINALOOL, EUGENOL, GERANIOL, CITRAL.
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