CANNABIS massage cream
Uvolňující krém s 10% konopného oleje a dalšími důležitými uvolňujícími látkami,
methylsalicylátem, terpentýnovým olejem a mentholem. Účinné látky mají prokrvující a
relaxační účinek bez pocitů podráždění a nepříjemného zčervenání pokožky. Příjemný
uvolňující účinek přetrvává ještě dlouhou dobu po aplikaci a poskytuje tak uvolnění
postižených partií. Lze lehce vmasírovat, nezpůsobuje zabarvení oblečení a nepříjemné
lepivé pocty. Přípravek neobsahuje syntetický parfém a byl dermatologicky testován. Balení
obsahuje 250 ml hřejivého konopného krému.
Masáž kůže tímto přípravkem napomáhá senzoricky uvolnit namáhané partie těla a přispívá
tak k úlevě od svalové únavy. Prokrvení a rozhýbání partií v okolí kloubů napomáhá potlačení
pocitů ztuhlosti, které mohou vést až k bolestivosti.
Aplikace: Dostatečné množství přípravku naneste na kůži a soustředěnými pohyby prstů a
dlaní důkladně vmasírujte přípravek do pokožky. Aplikaci opakujte dle potřeby,
doporučujeme pro co nejlepší uvolňující účinek masáže minimálně 3-5x denně.
Uvolňující účinek se postupně objeví po několika minutách. Před první aplikací
doporučujeme účinek odzkoušet na pokožce předloktí. Pro intenzivnější účinek aplikaci
opakujte.
Účinné látky: Konopný olej je díky svému složení bohatý na esenciální mastné kyseliny,
vitaminy A, B1, B2, B6, C a E, fytin a kyselinu kanabidiolovou se silným baktericidním
účinkem. Je také zdrojem důležitých minerálních látek – vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku,
draslíku i železa, manganu, zinku, křemíku či platiny. Konopný olej dokáže účinně redukovat
příznaky stárnutí. Nenasycené mastné kyseliny mají výborné uklidňující, protizánětlivé a
regenerační schopnosti, zajišťují pokožce přirozenou vláčnost. Vnější aplikace konopného
oleje může zmírnit či úplně eliminovat také kožní problémy projevující se vysoušením a
praskáním pokožky, ale i projevy akné, atopického ekzému či lupénky.
Methylsalicylát, terpentýnový olej, menthol a další účinné látky mají antiseptické a lokálně
prokrvující a vazodilatační účinky. Tím uvolňují a prokrvují postižené partie a umožňují lepší
přísun živin a zároveň rychlejší odvedení nežádoucích metabolitů způsobujících ztuhlost až
bolestivost. Tímto mechanismem přináší úlevu od příznaků ztuhlých svalů, šlach a kloubů.
Upozornění: Neužívat vnitřně! Ukládat mimo dosah dětí! Používejte pouze k danému účelu.
Skladujte v temnu a suchu, při teplotách 5-25°C. Chraňte před mrazem. Při zasažení očí
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Spotřebujte nejlépe do
data uvedeného na obalu.

