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Gel incalzitor puterea ursului
krauter 250 ml KRAUTER
Descriere

Gelul incalzitor Puterea Ursului® a fost conceput special pentru a atenua disconfortul muscular
si articular ce apare fie din cauze patologice, fie din situatii ca accidentari sau suprasolicitari ale
muschilor. Datorita combinatiei speciale de plante pe care o contine, gelul poate creste mobilitatea
articulatiilor si poate calma disconfortul reumatic. Astfel, simptomele si durerile sunt atenuate.

Ce trebuie sa stiu
Atenueaza disconfortul muscular si articular
Durerile de articulatii sau reumatice pot scadea calitatea vietii deoarece iti afecteaza atat starea
fizica, cat si cea psihica. Gelul incalzitor Puterea Ursului® este recunoscut pentru efectul rapid
de calmare a durerilor. Are un efect de incalzire locala si actioneaza pe loc. Combinatia speciala de
menta, eucalipt, ginseng si vita-de-vie provenite din medii controlate biologic confera efecte multiple
cum ar fi atenuarea durerilor musculare, articulare si reumatice, calmarea si reducerea inflamatiilor.
Actioneaza pe loc
Acesta are efect rapid de calmare iar combinatia de plante care sta la baza crearii lui amelioreaza
durerile musculare si articulare prin incalzire locala. In acelasi timp, ingredientele gelului de
incalzire Puterea Ursului® pot diminua artrita si simptomele acesteia rapid si usor. Potasiul, calciul
si vitamina B din compozitie refac tonusul muscular si cresc imunitatea organismului. Eucaliptul
ajuta la remedierea artritei si la diminuarea simptomelor cauzate de perioadele reci ale anului.
Perfect pentru imbunatatirea circulatiei periferice
Combinatia de plante din gelul incalzitor Puterea Ursului® este perfecta pentru imbunatatirea
circulatiei periferice. Banalele probleme cauzate de circulatia sangelui se pot rezolva acum foarte
usor, cu un gel ce contine extracte de plante benefice pentru probleme ca maini sau picioare reci.
Extractul de vita-de-vie este un bun remediu in cazul tulburarilor periferice.
Compozitie usoara, pe baza de plante

Gelul incalzitor Puterea Ursului® are la baza plante care pot diminua inflamatia articulara si
calmeaza durerile reumatice. Eucaliptul, menta, ginsengul si vita-de-vie provenite din medii
biologice controlate, contribuie la actiunea rapida a gelului în cazul durerilor articulare sau
musculare. Efectul curativ si aroma tonifianta a mentei pot diminua durerile musculare si articulare.
Ginsengul stimuleaza tonusul general si are un efect energizant asupra corpului. Gelul
incalzitor Puterea Ursului® este ideal pentru a-ti imbunatati viata si pentru a uita de durerile
cauzate de reumatism.

Cum il folosesc
Se maseaza usor in locurile cu probleme. Evitati contactul cu ochii. Stergeti mainile imediat dupa
folosire. A nu se lasa la indemana copiilor! Se pastreaza la temperaturi cuprinse intre 5 si 35°C. Cel
mai puternic gel antireumatic al gamei Kräuter® cu efect rapid de calmare a durerilor reumatice,
musculare si ale articulatiilor. Produsul nu are contraindicatii in timpul sarcinii sau alaptarii. Insa,
este indicat ca produsul sa fie testat initial pe o portiune mica de piele si apoi pe toata suprafata
dorita, deoarece in aceasta perioada este posibil ca sensibilitatea sa fie crescuta si astfel perceptia
efectului sa difere fata de perioadele anterioare.
Varsta recomandata de consum >3 ani

Atentionari
*Efectele utilizarii produsului variaza in functie de fiecare persoana si pot diferi de cele descrise pe
site.
FARA ingrediente de origine animala
NU este testat pe animale

Ingrediente
Aqua, Alcohol Denat., Propylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Mentha Piperita Leaf
Extract*, Vitis Vinifera Leaf Extract*, Eucalyptus Globulus Leaf Extract*, Panax Ginseng Root
Extract*, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Melissa
Officinalis Leaf Extract, Achillea Millefolium Extract, Humulus Lupulus Cone Extract, Valeriana
Officinalis Rhizome/Root Extract, Foeniculum Vulgare Seed Extract, Vanillyl Butyl Ether, Camphor,
Sorbitol, Sodium Carbomer, Trideceth-9, Glucose, Lactic Acid, Citric Acid, Ethylhexylglycerin,
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, CI 16255. *ingredients
from biologically controlled environments.

