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Tisane, balsam, do ust, 5 ml (4,7 g)
 

Cena: 15,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 ml

Postać -

Producent HERBA STUDIO SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Tisane to balsam do ust, który wygładza, nawilża i odżywia szorstkie, spierzchnięte usta.

Balsam regeneruje naskórek uszkodzony wskutek działania czynników atmosferycznych, otarć oraz opryszczki. Chroni usta przed
wysuszeniem oraz niekorzystnym wpływem mrozu, wiatru, deszczu, słońca. Zalecany jako środek do codziennej pielęgnacji ust.
Szczególnie wskazany do stosowania jako ochrona ust skłonnych do wysuszania, pierzchnięcia, pękania i uszkodzeń. Bardzo przydatny
podczas przeziębień czy opryszczki do regeneracji, odżywienia i nawilżenia delikatnego naskórka ust. Tisane zawiera składniki ochronne
jak wosk pszczeli i oleje roślinne, które zapobiegają utracie wilgoci i chronią przed wpływem niekorzystnych warunków
atmosferycznych oraz miód i witaminę E, skutecznie odżywiające uszkodzone komórki naskórka i przyspieszające ich regenerację. Filtr
UV chroni przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego.Stosowany we wczesnym stadium opryszczki wargowej nie
dopuszcza do jej rozwinięcia, a w późniejszym znacznie łagodzi przebieg i przyspiesza gojenie. Balsam likwiduje podrażnienia
spowodowane ukąszeniem owadów.

Liść melisy zawiera składniki o działaniu wirusostatycznym i bakteriobójczym.
Ziele jeżówki stosowane zewnętrznie podnosi odporność tkanek na infekcje bakteryjne i wirusowe.
Flawonoligany zawarte w nasionach ostropestu plamistego wykazują niezwykłą zdolność regeneracji uszkodzonych komórek.

Skład:
wosk pszczeli, ekstrakt z liści melisy, ziela jeżówki purpurowej i nasion ostropestu, miód pszczeli, olej rycynowy, olej z owoców oliwki,
witamina E

Stosowanie:
Cienką warstwę balsamu nanieść na usta. Stosować jako ochronę ust szczególnie podczas wycieczek, jazdy na rowerze, nartach i innej
aktywności na powietrzu.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
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Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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