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Limfadren crema 75 ml
AROMSCIENCE

Limfatic-dren (Limfadren) este o cremă pe bază de
extracte de plante, special făcută pentru masaj, cu
un efect de stimulare a circulației limfatice, dar și de
diminuare a țesutului adipos în exces, precum și a de
diminuare a inflamațiilor țesutului adipos subcutanat
(celulita).

Ingrediente: Petrolatum, Aqua, Coffea Robusta Seed Extract, Oleic/linoleic/linolenic Polyglycerides,
Stearic Acid, Cholesterol, Fucus Vesiculosus Thalle Extract, Olea Europaea Leaf Extract, Potassium
Sorbate, Boswellia Serrata Oil, Citrus Paradisi Seed Extract, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Sodium
Benzoate, Citrus Limon Peel Oil, Mentha Piperita Oil, D-limonene, Linalool, Citral.

Gramaj: 75 ml

 Acțiuni:

– stimulează eliminarea apei din țesuturi

– antiinflamator al țesutului adipos subcutanat

– stimulează circulația limfatică

–  stimulează circulația sanguină

– antiseptic puternic (antiviral, antifungic, bactericid)

– antiinflamator articular

– stimulent al proceselor trofice la nivelul pielii și al articulațiilor

Indicații:

– deficiențe imunitare

– celulită
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– vergeturi

– edeme

– circulație periferică deficitară

– dureri reumatice, rigiditate articulară

Mod de utilizare: Limfatic-dren (Limfadren) cremă se aplică în strat subţire, masându-se zona până
când crema a pătruns în piele, stimulându-se astfel o circulaţie corespunzatoare la nivelul sistemului
limfactic. De regulă, o singură aplicație, la 24 de ore este suficientă.

Ce este sistemul limfatic?

Sistemul limfatic este o componentă a sistemului imunitar, care protejeză organismul de numeroase
boli: de la cele infecţioase până la cele cronice degenerative sau cele cauzate de inflamaţie. Sistemul
limfatic este cunoscut de asemenea şi ca sistemul de drenaj al organismului, este alcătuit dintr-o
reţea de vase şi ganglioni limfatici care au rolul de a detoxifia organismul.

 

Care este modul recomandat de aplicare al cremelor?

Limfatic-dren cremă (Limfadren) se aplică în strat subţire, masându-se zona până când aceasta a
pătruns în piele, stimulându-se astfel  o circulaţie corespunzatoare la nivelul sistemul limfactic.

Limfatic-dren cremă (Limfadren)facilitează drenajul limfatic prin masarea zonei, fiind astfel
stimulată circulatia limfatică şi schimbul de substanţe dintre celule şi lichidul interstiţial.

Precauții și contraindicații: Testat dermatologic. Contraindicat persoanelor cu hipersensibilitate
la una din componentele produsului.


