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ASTRON Olej żywokostowy z gojnikiem 100 ml
 

Cena: 18,12 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 100 ml

Postać olej

Producent/
Dystrybutor

PPH Astron Józef Tabor

Rejestracja

Substancja
czynna

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Olej Żywokostowy z Gojnikiem 100 ml Astron z dozownikiem  Składniki 70% olej żywokostowy (olej rzepakowy, ekstrakt z żywokostu),
30% olej z gojnika, alantoina (aż do 4,7%), klej roślinny (ok. 29 %), kwasy fenolowe (kwas rozmarynowy), alkaloidy pochodne pirolizy dyny
(0,02 do 0,07%), garbniki, witaminy C, K, B1, B2, B6, A, E, P naturalnego pochodzenia, kwas foliowy, flawony, flawonoidy naturalnego
pochodzenia.  Składniki INCI Brassica Campestris seed oil, Symphytum officinale root extract, Sideritis Scardica flower/leaf/stem
extract.  Sposób użycia Wcierać w obolałe miejsca. Olej do użytku zewnętrznego.  Żywi kość, goi kość – czyli żywokost lekarski. Jest
stosowany w medycynie od wieków, głównie przy problemach z tkanką kostną – skutecznie wspiera leczenie chorób kręgosłupa, stawu
biodrowego, kolan, bóle reumatyczne, rwę kulszową. Pomaga przy złamaniach, zwichnięciach i stłuczeniach, w stanach zapalnych
ścięgien i zakrzepowym zapaleniu żył. Silnie rozgrzewa, a związki czynne przechodzą głęboko. Zawiera między innymi alantoinę, która
pobudza tkanki do regeneracji, garbniki, substancje śluzowe, polifenole, auksyny – hormon, który łatwo tworzy nową tkankę i szybko
leczy rany.  Zastosowanie - bóle karku i kręgosłupa, bóle stawów, - skurcze mięśni, - dyskopatia, - nerwobóle, zapalenie korzonków
nerwowych, - zmniejsza obrzęk, redukując zaczerwienienie, swędzenie, - bóle reumatyczne, - rwa kulszowa, obniżona elastyczność
krążków międzykręgowych, - regeneracja stawów, - zapalenie kaletki maziowej kolana - bóle przeziębieniowe, - blizny pooperacyjne, -
cellulit, - bolesne skurcze menstruacyjne, - regeneracja mięśni i skóry, - używany jest także łagodząco przy siniakach, zwichnięciach,
skręceniach, naciągnięciu ścięgien, - wspomaga gojenie blizn i żylaków.  Producent Polska 
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