Centrum Serwisowe TianDe | TianDe Market
Żel do masażu „Ortofit”, 125 ml
http://mytiande.pl/produkt/zel-do-masazu-ortofit-125-ml

Cena

46.00 PLN

Cena netto

37.40 PLN

Aktywne życie i radość z ruchu.
Żel do masażu „Ortofit” jest zalecany do masażu ciała w okolicach stawów rąk i stóp
oraz kręgosłupa.
W skład żelu wchodzą sprawdzone przez wieki składniki naturalne przyczyniające się do
poprawy mikrokrążenia krwi w warstwie powierzchniowej skóry, zdolne usunąć ból, stany
zapalne stawów i mięśni oraz przywrócić sprawność stawów. Produkt polepsza ruchomość
stawów, zmniejsza tarcie w stawie, usuwa ból, regeneruje.
Olej sojowy odbudowuje barierę naskórka i zdolność skóry do utrzymywania wilgoci.
Dzięki obecności tokoferoli i fitoestryn wykazuje wyraźne działanie regenerujące.
Olejek z mięty pieprzowej wykazuje aktywność przeciwwirusową i antybakteryjną,
szybko likwiduje bóle mięśniowe. Olejek eukaliptusowy likwiduje ból oraz stan zapalny
w stawach i mięśniach. Ekstrakt z igieł jodły wzmaga działanie żelu oraz sprzyja
odbudowie tkanki łącznej i chrzęstnej.
Zawiera również ekstrakty z rozmarynu, tymianku i propolisu oraz eter wanililowy
i dimetylosulfon - związek siarki organicznej.
Eter wanililowy ma działanie rozgrzewające (bez uczucia palenia), dzięki czemu
„wyłącza” receptory bólu.
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„Ortofit” ma właściwości chondroprotectora. Zawiera dimetylosulfon - związek
organicznej siarki, który stanowi „przewodnik” aktywnych składników żelu. Ponadto,
badania dowiodły, że dimetylosulfon jest podobny w działaniu do niesteroidowego leku
przeciwzapalnego „Ibuprofen”.
Szczególna postać preparatu - żel - pozwala substancjom czynnym wchodzącym w jego
skład na szybkie wchłonięcie, przenikanie w głębokie warstwy skóry i dotarcie do
zaatakowanej okolicy w ciągu krótkiego czasu.
Korzyści wynikające ze stosowania „Ortofitu” - szeroki zakres działania:
-

pomaga rozładować napięcie oraz ból mięśni i stawów.
pomaga przywrócić ruchomość chrząstki.
zapobiega chorobom stawów.
wspomaga regenerację tkanki chrzęstnej.
doskonały dla osób prowadzących siedzący tryb życia.
świetna maść rozgrzewająca dla sportowców.
zapewnia komfortowe uczucie: rozgrzewa bez uczucia palenia (eter wanililowy).
delikatny nawet dla skóry wrażliwej (oliwa z oliwek).

Sposób użycia: Wcierać żel masującymi ruchami w wybrane miejsca w okolicy stawów
aż do całkowitego wchłonięcia. Zalecany okres terapii: codziennie, przez 3-4 tygodnie, po
dwutygodniowej przerwie - w razie konieczności - terapię należy powtórzyć. Żel do
stawów "Ortofit" dobrze kojarzy się z tradycyjnymi metodami leczenia.
Opakowanie: 125 ml.
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