«Koreň» masážny balzam
(zelená séria)
# 401806

250 ml

Poskytuje ohrievací a relaxačný účinok,
pomáha zbaviť sa stresu.
Balzam, obsahuje komplex najaktívnejších rastlinných zložiek, pomáha zmierniť nepríjemné
pocity rôzneho pôvodu v pohybovom aparáte, napr. zmierniť únavu po fyzickej námahe, po
dvíhaní bremien ale aj pri podchladení svalstva. Bohatý komplex výťažkov z liečivých bylín a
jedľového oleja majú výrazný prehrievajúci a uvoľňujúci účinok, čo vyvoláva uvoľnenie
napätia, má ochranný a regeneračný účinok.
Príroda nám darovala bohatú paletu liečivých bylín, ktoré ľudia používajú s cieľom zlepšiť si
svoje zdravie. V súčasnosti sa vedci korporácie "Sibírske zdravie" naučili v maximálnej miere
využiť silu prírody a liečebný účinok bylín z Altajskej oblasti.
Liečivý balzam "Koreň", vyvinutý Výskumným ústavom korporácie "Sibírske zdravie" je
prostriedkom na vonkajšie použitie so širokým spektrom účinkov.
Balzam zmierňuje stres, výrazný prehrievajúci a uvoľňujúci účinok. Pomáha to na zmiernenie
únavy po dlhšej fyzickej námahe alebo pri podchladení.
Liečivé byliny a jedľový olej majú ochranný a posilňovací účinok.
Zloženie:
Olej jedle sibírskej, výťažok Bergénie tučnolistej, výťažok Brezovníka obyčajného, výťažok
Slanobyle pahorkovej, výťažok Podbeľa liečivého.
Zloženie balzamu zabezpečuje jeho plnú všestrannosť:
Jedľový olej sa osvedčil ako vynikajúci prostriedok na hojenie rán, dezinfekčný prostriedok,
protizápalový prostriedok a prostriedok na popáleniny. Pomáha pri rôznych chorobách a
poraneniach pokožky ale tiež pri bolestiach chrbtice (zápale miechového nervu), artritíde
(zápale kĺbov) a ďalších chorobách.
Výťažok Bergénie tučnolistej má protizápalové a baktericídne účinky.
Výťažok Brezovníka obyčajného obsahuje množstvo najvýznamnejších biologicky
aktívnych látok. Má bolesť utišujúci, antimikrobiálny, protizápalový a hojivý účinok.
Extrakt Slanobyle pahorkovej reguluje mikrocirkuláciu krvi, prispieva k jej rýchlej
regenerácii.
Je účinný pri popáleninách, pri bodnutiach hmyzom a iných podráždeniach pokožky.
Pri jeho pravidelnom používaní sa povrch kože očisťuje, miznú bradavice, pigmentové škvrny
i papilóny (vírusové kožné výrastky). Kvalita kože sa výrazne zlepšuje.
Balzam neobsahuje tradičné konzervačné látky. V jeho zložení sú len bezpečné konzervačné
látky a emulgátory rastlinného pôvodu.

Použitie:
Malými dávkami (3- 5ml) vtierať balzam do kože. Ak bolesti kĺbov či chrbtice neustupuje - priložiť na
40 minút teplý obklad s balzamom. Pri prevencii mastitídy sa balzam aplikuje bez trenia. Pri
prechladnutí, angíne, chrípke, zvýšenej teplote - natierať celý povrch tela niekoľkokrát denne.

Pre použitie u detí do troch rokov sa musí balzam rozriediť s vodou v pomere 1:1. Ak sa na
koži objavia pupence prerušte natieranie na 2-3 dni a potom zmeňte pomer s vodou na 1: 2.
Kontraindikácie:
psoriáza, atopická dermatitída a individuálna neznášanlivosť na niektoré komponenty.

Pred použitím odporúčame vyskúšať kozmetiku na lakťovom zhybe - možnosť prejavov kožných
reakcií spôsobených neznášanlivosťou na jednotlivé zložky prostriedku.
Vzhľadom na to, že balzam "Koreň" má širokú škálu aplikácií, je súčasťou mnohých
komplexných programov prevencie zdravia, najmä komplexného programu prevencie
ochorení kĺbov a pri osteochondróze chrbtice.
V čom sa odlišuje staršia forma balzamu
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