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POSCH Krem fiołkowy intensywny, 50ml
 

Cena: 149,99 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

"Fiołkowa śmietanka INTENSIV" charakteryzuje się szczególnie wysoką zawartością świeżego soku z fiołków i oleju drzewnego. Ta
mieszanka nadaje fiołkowemu kremowi INTENSYWNEMU jego efektywny charakter. Cenne fioletowe kwiaty są delikatnie zbierane
ręcznie na wiosnę i przetwarzane dalej zgodnie z oryginalną recepturą Hildegarda. Takie postępowanie gwarantuje prawdziwość i
wysoką zawartość substancji czynnych. Krem ten zawiera największą ilość świeżego soku z fiolłków i dlatego jest absolutnie wyjątkowy.
Fioletowy krem INTENSIV służy do delikatnego masażu i pielęgnacji blizn. Krem w wersji INTENSIV z większą zawartością soku z
fiołków rekomendowany jest, zgodnie z zaleceniami Hildegardy, w przypadku blizn, wrzodziejącej skóry, plam pigmentowych. Fiołek goi i
hamuje procesy zapalne. Zawiera 5 razy więcej soku z fiołka od kremu fiołkowego zwykłego.

Zastosowanie

Krem sprawdził się w stosunku do podrażnionej skóry i spękanych warg oraz przy pielęgnacji wrażliwej skóry niemowląt. Zimą można
go używać jako kremu ochronnego. Jest uniwersalnym środkiem poprawiającym ukrwienie. Goi i hamuje procesy zapalne. Można
również stosować przy bólach głowy nacierając skronie, czoło oraz kark.

Wskazania

cysty w tkance łącznej o charakterze mastopatii, torbiele jajnika, gruczolakowłókniaki, powiększone węzły chłonne, rak skóry, leczenie
blizn pooperacyjnych, zmiany alergiczne skóry.

Sposób użycia

przy bliznach smarować cienką warstwę na bliznę. Im starsza blizna tym dłużej należy stosować. Opryszczkę smarować co 2 godziny.
Grzybica, żylaki, inne - 2 razy dziennie smarować zainfekowane miejsca. 
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Skład

krem zawiera sok z fiołka, oliwę z oliwek, tłuszcz kozi, olejek różany. Adeps capra, adeps bovis, viola odorata juice, viola odorata extract,
lanolin, olea europaea oil, alcohol, rosa damascena oil #℣佐⌡⌀瀀愀爀昀甀洀⌡⍃倣℣*, citronellol*, geraniol*, eugenol*, linalool*, farnesol*, benzyl alcohol,
citral* (*naturalne składniki eteryczne olejku różanego).
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