Medi Balm

100% naturalny skład

silna ochrona i regeneracja skóry
Preparat działa niezwykle skutecznie na stany zapalne i podrażnienia skóry.
Maść ma działanie szybko gojące, przeciwgrzybiczne, okludujące i ochronne. Doskonale sprawdza
się w leczeniu odleżyn i innych płytkich, rozległych ran. Jest skutecznym środkiem na liszaje,
czyraki, egzemę i wiele innych zmian skórnych. Wspomaga leczenie objawów łuszczycy.
Maść pozostawia na skórze warstwę ochronną szczególnie bogatą w gojący galusan. Preparat
jest w granicznym stanie skupienia – w opakowaniu w formie stałej, po nałożeniu staje się płynny
i doskonale się rozprowadza.
Bazą maści jest masło SHEA, bogate w substancje zdolne do regeneracji skóry. Maść jest całkowicie
naturalna. Działa w dwóch obszarach - oczyszcza skórę z chorobotwórczych drobnoustrojów
i grzybów oraz intensywnie ją regeneruje. Skóra jest oczyszczana dzięki obecności w maści
trzech substancji - skwalanu, olejku z drzewa herbacianego i gallusanu bizmutawego. Wszystkie
te substancje są pochodzenia naturalnego i są bardzo dobrze tolerowane przez skórę. Skwalan
występuje na powierzchni oliwek i chroni je w ten sposób przed dostępem bakterii, dzięki czemu
owoc oliwki nie psuje się. Olejek z drzewa herbacianego jest skutecznym środkiem bakterioi grzybobójczym. Jego olejowa forma pozwala na dotarcie w głąb zmienionych tkanek.
Jest on nawet stosowany do zwalczania stanów zapalnych skóry na równi z antybiotykami.
Gallusan bizmutowy - ma działanie bakterio i grzybobójcze, wytwarza warstwę ochronną
ułatwiającą gojenie się podrażnionej skóry.
Drugi obszar działania maści to intensywna regeneracja skóry. Takie działanie zapewniają olejki
arganowy, rycynowy oraz olej z rokitnika. Są one źródłem kwasów omega-3,6,7,9.
Witamina C w postaci olejowej, witamina E oraz beta-karoten przyśpieszają procesy naprawcze
skóry. Działanie regenerujące wspomaga alantoina i d-panthenol.
Efekt działania maści jest wzmocniony przez nanosrebro, które ma silne działanie bakterioi grzybobójcze i lekko przeciwzapalnie. Nanozłoto znacząco przyśpiesza procesy regeneracyjne
i wykazuje działanie lekko ochronne.
Zalecenia stosowania: stosować na zamknięte rany (nie krwawiące). Zaleca się smarować miejsca
chorobowo zmienione cienką warstwa maści minimum 3 razy dziennie. W przypadku reakcji
alergicznej, przerwać stosowanie.
Do użytku zewnętrznego, trzymać z dala od dzieci, przechowywać w temp. 5- 20°C.
INCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Fruit, Cocos nucifera (Coconut) Oil, Squalane, Cetyl
Esters, Coco-Caprylate, Ricinus communis Seed Oil, Hippophae rhamnoides Fruit Oil, Argania
spinosa (Argan) Kernel Oil, Bismuthi subgallas, Tea Tree Oil, Lanolin, Cera Alba, Tocopherol
Acetate, Dexpanthenolum, Allantoin, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Beta-Carotene, Silver (nano),
Gold (nano)

rany • odparzenia • odleżyny • poparzenia • liszaje • grzybica • łuszczyca • egzema

