Натурални продукти с поморийска луга

МАСАЖНИ ГЕЛИ

Натурални продукти – помощно средство при лечение на ревматизъм, артрози, дископатии, възпаление на околоставните
тъкани, радикулити, неврити, мускулни болки, в спортната медицина. Подходящи както за домашни процедури така и за
професионални центрове за рехабилитация, възстановяване, SPA & Wellness. Подходящи Мануален и апаратен /например
ултразвуков/ масаж.
Приложение: В черноморската луга съдържанието на магнезий е доминиращо. Има благоприятно действие върху
опорно-двигателния апарат, нервната система, косите и ноктите. Минерализира тялото. Стимулира защитните реакции
и регенеративните тъканни процеси в организма.
Инструкции за употреба: Мануален или апаратурен (напр. ултразвук) масаж:
Част от гела се нанася върху третираното място от тялото и се втрива чрез масаж. След престой от 30 мин. до няколко
часа тялото се измива с вода. Подходящи за всеки тип кожа.

Болкоуспокояващ гел
с етерично масло от
ХВОЙНА

Активни съставки: Черноморска луга, черноморски минерали и микроводорасли;
Етерично масло от хвойна.
Съчетава лечебната сила на поморийската луга и етеричното масло от хвойна, което има
изразено антиревматично и антиподагрично действие, използва се като съпътстващо
средство при лечение на подагра, ставен ревматизъм, обменно-дистрофични артрозоартрити, остеохондроза на гръбначния стълб, способства за извеждане на токсини и
понижаване на температурата на тялото, стимулира имунитета, препятства развитието
на вторични инфекции и понижава риска от усложнения.
Състав/Ingredients/ (INCI): Aqua, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Sodium chloride, Potassium chloride, Glycerin,
Juniperus communis oil, Xanthan gum

Предлага се в разфасовки от 120 мл/220 мл/1 литър/2 литра/4 литра

Болкоуспокояващ гел
с черноморска луга и
МОРСКИ ВОДОРАСЛИ

Активни съставки: Черноморска луга, черноморски минерали и микроводорасли,
екстракт от морски водорасли, минерален състав (300- 350 г/л соли),
Съчетава лечебната сила на поморийската луга и морските водорасли, които съдържат
полиненаситени мастни киселини, витамините A, D, Е, аскорбинова киселина, богати на
йод, калий и аминокиселини. Те притежават антисклеротично, противовъзпалително и
противомикробно действие, подпомагат зарастването на рани, повишават активността
на ензимите, които участват в превръщането на холестерола в жлъчни киселини и
пречат на отлагането на холестерол в съдовите стени.
Състав/Ingredients/ (INCI): Aqua, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Sodium chloride, Potassium chloride,
Glycerin, Propylene glycol, Fucus vesiculosus extract, Xanthan gum, Parfum, Limonene, Butylphenyl methylpropional,
Geraniol, Citronellol, Linalool, Hexyl cinnamal.

Предлага се в разфасовки от 120 мл/220 мл//1 литър/2 литра/4 литра

Болкоуспокояващ гел
с черноморска луга
и етерично масло
РОЗМАРИН

Активни съставки: Черноморска луга, черноморски минерали и микроводорасли;
Етерично масло от розмарин.
Съчетава полезните качества на лугата, с тези на розмарина. Минерализира, освежава
и тонизира кожата, стимулира регенеративните процеси. Действа хидратиращо,
подхранващо и подмладяващо на кожата, прави я гладка и еластична, защитава я срещу
стареене. Етеричното масло от розмарин има изключително благоприятно действие
при натрупан стрес и психическа умора, тя е идеален тонизатор и възвръща чувството
за лекота, премахва депресията. Бавно заздравяващите рани заздравяват по-бързо
благодарение на розмарина.
Състав/Ingredients/ (INCI): Aqua, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Sodium chloride, Potassium chloride, Glycerin,
Rosmarinus officinalis leaf oil, Xanthan gum

Предлага се в разфасовки от 120 мл/220 мл//1 литър/2 литра/4 литра

Натурални продукти с поморийска луга

Болкоуспокояващ гел с
ЧЕРНОМОРСКА ЛУГА

МАСАЖНИ ГЕЛИ

Активни съставки: Черноморска луга, черноморски минерали и микроводорасли;
минерален състав (300- 350 г/л соли)
Гел за масаж с Поморийска луга за лесни домашни или професионални процедури за
тяло. Натурален продукт – изключително ефективно помощно средство при лечение
на ревматизъм, артрози, дископатии, възпаление на околоставните тъкани, радикулити,
неврити, мускулни болки, в спортната медицина и др. Имат силно стимулиращо,
тонизиращо и болкоуспокояващо действие.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Sodium chloride, Potassium chloride, Glycerin,
Propylene glycol, Fucus vesiculosus extract, Xanthan gum, Parfum, Limonene, Butylphenyl methylpropional, Geraniol,
Citronellol, Linalool, Hexyl cinnamal.

Предлага се в разфасовки от 120 мл/220 мл/1 литър/2 литра/4 литра

Антицелулитен загряващ
гел с черноморска луга
и ЛЮТА ЧУШКА

Активни съставки: Стаблизирана черноморска луга, Екстракт от люта чушка, екстракт
от хвощ, екстракт от грейпфрут
Гелът комбинира силата на поморийската луга с екстракт от капсаицин /люта чушка/
и е най-модерното и ефикасно средство за борба с целулита. Ефективен е срещу
всички форми на целулит, като започва да действа на 100% още от първата процедура.
Активните съставки черноморска луга, екстракт от люти чушки, екстракт от хвощ и
етерично масло от грейпфрут минерализират, стимулират регенерирането на клетките
на кожата, подобряват метаболизма, стимулират разграждането на подкожните
мазнини, ускоряват циркулацията на кръвта и засилват отделянето на водата и на
токсините. Антицелулитен гел има лек загряващ ефект(около 1-2 часа), действа
отслабващо и детоксикиращо. Действа хидратиращо, омекотяващо, успокояващо,
обезболяващо, противовъзпалително и стягащо на кожата, прави я гладка и еластична.
Отпуска мускулите. Продуктът се прилага самостоятелно или като част от интензивна
антицелулитна терапия като поддържащо средство.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Sodium chloride, Potassium chloride, Glycerin,
Equisetum arvense extract,Caffeine Citrus Grandis oil,Capsicum annuum extract, Xanthan gum

Предлага се в разфасовки от 150 мл/1 литър

Активни съставки: Черноморски минерали и микроводорасли, Екстракт от див кестен,
Екстракт от арника, Лимоново масло, Ментол

Гел за масаж при
разширени вени с
екстракт ДИВ КЕСТЕН

Изключително ефективен за заздравяване стените на вените и капилярите и за уморени
крака. Екстрактът от див кестен подобрява кръвообръщението, най-вече във вените на
долните крайници. Семената на кестена съдържат флавониди (спиреозид, кверцетин,
кемпферол и др.), мазнини, смола, ескулин витамини С, B1, В2, К и др. Кестенът
притежава съдосвиващо, болкоуспокояващо и противовъзпалително действие. Има
също капиляро- и веноукрепващ ефект, действа и противосъсирващо.
ЕКСТРАКТ ОТ АРНИКА - Намалява болката и отока след спортни травми, изкълчване,
натъртване, разтягане на сухожилия, подкожни кръвоизливи. Въздейства ефективно и
при изгаряния и ухапване от насекоми.
НАТУРАЛНО ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ ЛИМОН - Притежава тонизиращо, освежаващо,
стимулиращо и успокояващо действие. Прилага се при възпаление на кожата, обриви,
екземи. Използва се при ревматизъм и артрит.
МЕНТОЛ - Освежава и охлажда, облекчава умората, създава усещане за чистота.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Propilen Glycol, Aesculus Hypocastanum Extract, Magnesium chloride, Arnica Montana
extract,Glycerin, Magnesium Sulfate, Citrus Limon fruit oil, Menthol, sodium chloride,Potassium chloride, Xantan Gum

Предлага се в разфасовки от 120 мл/1 литър

