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Crema antireumatica masaj menta
125 ml TECHIR

Formula inovatoare conţine apă salină din lacul
Techirghiol cu proprietăţi hipertonice, antioxidante,
remineralizante şi extracte vegetale antiinflamatorii
din arnică, salcie, gheara dracului și mentă.

MOD DE UTILIZARE:

Aplicaţi crema masând locul dureros/inflamat (umeri, picioare, gât, braţe, spate, etc.) cu mişcari
circulare, până la absorbţia completă a produsului în piele. Se recomandă aplicarea de 2/3 pe zi.
Pentru prevenirea durerii cauzate de tocuri, febră musculară sau mersul excesiv pe jos, se
recomandă aplicarea cremei cu 1/2 ora înainte.

INDICAŢII:

Crema antireumatică Techir este indicată ca şi adjuvant în lupta împotriva durerii locale provocate
de inflamaţii acute cum ar fi leziuni minore, contuzii, entorse, dureri la nivelul articular-muscular-
osos. Aceasta oferă o senzaţie placută de prospeţime şi confort la nivelul pielii, datorită
proprietăţilor sale emoliente, hidratante şi protective, ideale pentru un masaj cât mai relaxant.

PRINCIPII ACTIVE:

Apa salină din lacul Techirghiol, bogată in săruri minerale şi oligoelemente, are o acţiune
antiradicală, antiinflamatoare şi antiseptică locală, datorită compoziţiei chimice direct proporţionale
cu cea a nămolului sapropelic terapeutic. Datorită acestui ingredient unic, crema acţionează benefic
prin substanţele minerale ce intră in contact cu pielea: o purifică, mineralizează şi tonifică,
stimulând microcirculaţia acesteia. La principiile active ale resurselor naturale din lacul Techirghiol,
se adaugă beneficiile oferite de ingredientele cu origine vegetală dermoreparatoare şi
antiinflamatoare (extract arnică montană, extract scoarţă de salcie albă, extract gheara dracului,
ulei esenţial de mentă) precum şi un complex de dipeptide (Calmosensine) cu proprietăţi
neuromodulatorii ale durerii la nivelul pielii.

AVERTIZĂRI ŞI CONTRAINDICAŢII:

Produs cosmetic exclusiv pentru uz extern. Evită contactul cu ochii. În cazul contactului accidental,
ochii se vor clăti cu apă din abundenţă. Crema nu trebuie folosită în caz de hipersensibilitate la
componentele acesteia sau pe răni deschise.

INGREDIENTE (INCI)
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AQUA, LACUS AQUA , PARAFFINUM LIQUIDUM, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN,
POLYSORBATE 60, CALMOSENSINE- BUTYLENE GLYOL, LAURETH 7,
HYDROXYETHYLCELLULOSE, ACETYL DIPEPTIDE-1, CETYL ESTER, PHENOXYETHANOL,
ETHYLHEXYGLYCERIN, ARNICA MONTANA FLOWER EXCTRACT, HARPAGOPHYTUM
PROCUMBENS ROOT EXCTRACT, SALIX ALBA BARK EXCTRACT, MENTHA PIPERITA OIL

Nu conţine parfumuri sau coloranţi, doar ulei esenţial natural de MENTĂ.


