Aloe Heat Lotion
(Hřejivý krém z aloe)

Stručná charakteristika:
Krém z aloe s obsahem hřejivých substancí.
Výrazně urychluje hojení svalových a kloubních poranění.
Dochází k rychlé úlevě od bolesti.

Obsah, forma: 118 ml, krém

Dávkování: V případě potřeby aplikujte libovolně a vmasírujte do pokožky. Zabraňte
kontaktu s očima. Pokud k tomuto kontaktu dojde, několik minut si vyplachujte oči vodou.
Pokud někdo špatně reaguje na vnitřní teplo, doporučujeme preparát rozředit s Aloe Lotion
nebo Moisturizing Lotion.

Popis a účel: Aloe Heat Lotion představuje emulzi oleje a vody. Zvláčňující aloe vera s
obsahem hřejivých složek a vyváženým pH je ideálním masážním přípravkem pro unavenou
suchou pokožku. Složení přípravku s hluboko penetrujícím účinkem přináší rychle úlevu od
napětí a stresu, bolestí artritických kloubů, svalů i hlavy. Dokonce se zjistilo, že v
masírováním malého množství výrobku do spánků uvolníte zablokované dutiny. Přípravek
používáme zevně na pohmožděná místa, záněty šlach či kloubů.

Heat Lotion působí velice dobře proti plísním na nohou, pokud je pravidelně vmasírováván do
postižených míst včetně celých chodidel. Rovněž působí například proti hnědým stařeckým
skvrnám. Při těžkých případech používáme napřed Aloe First, potom teprve Heat Lotion,
který se díky použití Firstu mnohem rychleji a hlouběji vstřebává. Nepřestaňte výrobek
používat hned jak bolest ustoupí, ale pokračujte ještě nejméně 3-4 týdny, než se vytvoří
nové zdravé buňky. Heat Lotion je jedním z nejúspěšnějších výrobků firmy ve sportovní
branži. Po celém světě je používán sportovci k rychlejšímu hojení svalových a kloubních
zranění. Je to proto, že za normálních okolností trvá hráči několik měsíců, než se po zranění
dostane zpět na hřiště, zatímco při použití Heat Lotion je průměr pouhých několik týdnů.

Složení: Stabilizovaný aloe vera gel (36,14%), deionizovaná voda, metyl salicylát, propylen
glykol, glycerostearan, cetylalkohol, mentol, trietanolamin, eukalyptový olej, olej z
meruňkových jader, petrolatum, sezamový olej, lanolin, jojobový olej, kyselina olejová, PEG100 stearan, karbomer, alantoin, lanolin alkohol, kyselina askorbová (vitamin C), diazolidinyl
urea, metylparaben, propylparaben.

Cena: 470 Kč

