
REMOVIT (50 ml)
kód 3251

- transdermálny balzam na kĺby
- uľaví od bolesti a má ľahký hrejivý účinok
- znižuje intenzitu zápalu kĺbov a spojivových tkanív, obnovuje pohyblivosť
 
Účinok:  Transdermálny  balzam  na  kĺby  sa  odporúča  pri  bolestiach  kĺbov  a  svalov, 
opuchoch  tkaniva,  poruchách  pohybového  aparátu.  Komplex  zohrievajúcich  éterických 
olejov  a  metylnikotinátu  (derivát  kyseliny  nikotínovej  –  vitamín  PP)  zlepšuje  na 
postihnutých  oblastiach  zásobovanie  krvou.  Inulín  a  salicín  z  lopúcha  a  vŕby  bielej,  
kumaríny komonice lekárskej a panthenol majú protizápalové účinky. Glukosamín chráni a 
regeneruje chrupavku, soli kyseliny fosfónovej normalizujú látkovú výmenu.
 
Použitie:  Potierať  čistú  pokožku  ráno  a  večer.  Pred  použitím  skontrolovať  prípadnú 
precitlivelosť na jednotlivé zložky obsiahnuté v balzame. 
Upozornenie: Pri  aplikácii  vždy vynechajte oblasť okolia očí a sliznice.  Po aplikácii  si  
umyte ruky.
 
Aktívne látky: Emulzný komplex, deionizovaná voda, olej z láskavca, extrakty z koreňa 
lopúchu a bielej brezy, CO2 extrakty komonice lekárskej, D-panthenol, chitozan z panciera 
kamčatských  krabov,  metylnikotinát,  acetylglukosamín,  éterické  oleje  koriandru, 
majoránky, rozmarínu, eukalyptu a klinčekovca voňavého, soli kyseliny etidrónovej.

Komonica lekárska má protizápalové účinky, zároveň pôsobí na cievy; 
zvyšuje v nich prietok krvi a znižuje ich priepustnosť. Zvyšuje lymfatickú 
cirkuláciu,  čím  urýchľuje  vstrebávanie  opuchov.  Rastlinka  vďaka 
flavonoidom zmierňuje príznaky cievnej nedostatočnosti.
Komonici  sa  priznávajú  upokojujúce,  uspávacie,  močopudné  a  mierne 
protizrážavé  účinky.  Hoci  chráni  cievy,  odporúča  sa  výhradne  na 
nezávažné obehové poruchy a praskajúce podkožné vlásočnice.

Láskavec (Amarantus)
Amarantový olej je bohatý zdroj vitamínu B2 (riboflavín), E, B1 (tiamín), D, 
skvalénu, omega nenasýtených mastných kyselín a mnoho iných ďalších 
prospešných stopových prvkov. Rýchlo preniká do pokožky, nezanecháva 
pocit mastnoty. Pokožka ostáva po použití dlho vláčna a hebká. Skvalén 
brzdí tvorbu vrások a prejavy starnutia, pričom nikdy nedráždi pokožku. 
Používa  sa  aj  na  atopickú  dermatitídu,  "oheň",  povrchové  zranenia, 

odreniny,  popáleniny,  preležaniny,  akné,  bodnutie  hmyzom,  na  ochranu,  detoxikáciu, 
hydratáciu, zvláčnenie a výživu kože.

Výťažok  z  plodu  lopúcha veľmi  účinne  pôsobí  proti 
chronickému  starnutiu  pleti.  Jeho  výťažok  s  vysokým 
podielom  arctiinu  totiž  urýchľuje  obnovu  kolagénových 
vláken  a  medzibunkovej  spevňujúcej  substancie, 
podporuje  novú  tvorbu  kolagénu,  významne  zvyšuje 
elasticitu pokožky.

Odporúčaná cena: 24,58 €


