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DR HILDEGARD Kurosan maść ziołowa 250 ml
 

Cena: 19,07 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk leczniczy

Marka Producent Dr Hildegard

Opakowanie 250 ml

Postać maść

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Olejki eteryczne z rumianku, rozmarynu, lawendy, wosk pszczeli kamfora naturalne tłuszcze nawilżające skórę.  Wskazania
Ziołowe smarowidło na suchą i spierzchniętą skórę. Ta kombinacja pięciu ziół: lawendy, nagietka, rumianku, rozmarynu i żywokostu
lekarskiego niesie wręcz cudowne działanie. Esencję ziołową wyważono według starodawnej receptury i dodatkowo i dodatkowo suto
okraszono kamforą. Niezbędne w każdej domowej apteczce.  Działanie Zawiera wartościowe, cenne dla zdrowia, olejki ziołowe.
Odżywcza kamfora, odświeżający rozmaryn, uwalniająca siły witalne, Lawendę oraz łagodzące i kojące działanie ekstraktu z Rumianku.  
Unikalna mieszanka olejków eterycznych i ziół, przede wszystkim rumianku, lawendy oraz kamfory. Ta kompozycja, znana ludziom od
wielu lat okazuje się być bardzo pomocna w wielu sytuacjach. Maść ma działanie rozgrzewające, istotny jest również jej zapach
skomponowany z olejków eterycznych zawartych w niej ziół. Ma on zbawienne działanie, nie tylko relaksujące. Maść należy nałożyć na
wybrane miejsce i wmasowywać. Można użyć jej ponownie w zależności od potrzeb i długości jej oddziaływania. Rumianek - w
medycynie i kosmetyce używa się olejku. Najczęściej jest stosowany doustnie jako środek przeciwzapalny i przeciwskurczowy układu
pokarmowego, ma też działanie przeciwalergiczne. Użyty zewnętrznie przeciwdziała stanom zapalnym skóry.  Rozmaryn - działa
dezodorująco i aseptycznie, pobudza krążenie krwi, działa ożywczo. Poprawia pamięć, działa przeciwdepresyjnie, antyreumatycznie,
pomaga przy wzmożonym napięciu nerwowym, przeziębieniach, kaszlu, łagodzi dolegliwości związane z żylakami.  Lawenda - Zarówno
surowiec jak i olejek mają działanie przeciwskurczowe, uspokajające i antyseptyczne. Kwiaty służą do sporządzania toników dla
delikatnej skóry. Przyspieszają one regenerację naskórka, działają antyseptycznie i przeciwtrądzikowo.  Kamfora - to środek silnie
rozgrzewający. Działa dezynfekująco, pobudzająco i niweluje ból. Sposób użycia Niewielką ilośćwetrzeć w skórę i lekko masować.  
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