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Crema ciuperca tibetana forte 75
ml AROMSCIENCE

Este un produs pentru uz extern, destinat
afecțiunilor articulare și nevralgiilor, al cărui
principal component activ este ciuperca tibetană.
Aceasta este un organism care crește doar la înălțimi
foarte mari, nefiind niciodată întâlnit la sub 4000 de
metri altitudine, întrucât se dezvoltă doar în golurile
alpine, deasupra limitei la care crește vegetația
forestieră. Savanții europeni care au întâlnit-o prima
oară în Tibet i-au dat ciupercii denumirea științifică
de Cordyceps, ceea ce s-ar traduce din greaca veche
prin „iarba vie”. Utilizată intern, ciuperca tibetană
este celebră în toată lumea pentru efectele sale

formidabile în combaterea cancerului și a tuturor formelor de tumori, dar și pentru reîntinerire sau
întărirea imunității.Datorită dificultății în obținerea lor, preparatele externe sunt mai puțin
cunoscute, deși eficiența lor este uimitoare. Este și cazul CIUPERCII TIBETANE FORTE, care
alătură extractului de ciupercă tibetană, standardizat în acid cordicepic, un extract extrem de
puternic din ardei iute (Capsicum anuum). Cele două plante, împreună cu uleiul volatil de pin
siberian din componența cremei, alcătuiesc un arsenal redutabil, deoarece:extractul de Ciupercă
tibetană – luptă foarte eficient cu reacțiile auto-imune, ce afectează țesutul cartilaginos din
articulații, reacții auto-imune care apar în cazul a zeci de forme de reumatism. De asemenea,
stimulează procesul de regenerare a țesutului articular afectat de uzură, procese degenerative. În
plus, utilizată extern, ciuperca tibetană are un efect antiinflamator remarcabil. extractul de Ardei
iute – este un formidabil stimulent al circulației sanguine locale, ceea ce produce o senzație de
încălzire puternică a zonei afectate de reumatism, diminuând considerabil durerea articulară, mai
ales dacă aceasta se agravează la frig.– uleiul volatil de Pin siberian – are, utilizat extern, efecte anti-
durere, antiinflamatoare articulare, relaxante ale musculaturii din zona tratată.
COMPOZIȚIE: Aqua, Glycerin, Cetyl Alcohol, Cordyceps Sinensis Powder, Cordyceps Sinensis
Extract, Capsicum Annuum Extract, Capsicum Annuum Fruit Powder, Sodium Lauryl Sulfate, Cera
Alba, Xanthan Gum, Abies Sibirica Oil, Potassium Sorbate, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Sodium
Benzoate, Camphor, Acacia Senegal, Gum D-limonene.

ACȚIUNI: antialergic, antiinflamator articular, stimulent al circulației sanguine locale, stimulent al
regenerării țesuturilor cartilaginoase.

INDICAȚII – Ingedientele vegetale din acest produs au demonstrat un rol important în următoarele
afecțiuni:

– Artrită și poliartrită reumatoidă
– Artroză (a genunchiului, umerilor, cotului etc.)
– Spondilită anchilozantă
– Lombociatică
– Nevralgii produse sau agravate de frig

MOD DE UTILIZARE:

Se întinde în strat subțire (mai ales la început, urmând ca apoi să creștem cantitatea) crema pe zona
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afectată, masându-se foarte ușor, vreme de câteva zeci de secunde, până când crema pătrunde în
piele. De regulă, o singură aplicație, la 48 de ore, este suficientă.

PRECAUȚII ȘI CONTRAINDICAȚII:

Produsul are un puternic efect rubefiant și ca atare se va aplica în primele zile cu prudență, în
cantități mici, pe piele, crescând treptat doza de cremă aplicată pe zona afectată. Este
contraindicată ferm aplicarea acestui produs pe mucoase (oculară, anală, bucală etc.), pe răni sau
inflamații ale pielii, întrucât poate produce dureri si usturimi. După aplicarea cremei mâinile se vor
spăla bine cu apă și săpun. De asemenea, nu se va lăsa produsul la îndemâna copiilor.


