ORTHO 3000 GEL
masážní gel na kůži

při pocitu ztuhlosti až bolestivosti
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glukosamin a MSM
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extrakt přesličky rolní
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glukosamin a MSM
extrakt z boswelia serrata
methylsalicylát
esenciální olej z jalovce a eukalyptu
přesličky rolní
Masážní gel na kůži
Kdy a pro koho je vhodná masáž přípravkem?
při pocitu bolestivosti v oblasti kloubů, svalů a šlach
pro sportovce – k prokrvení, prohřátí, regeneraci
před cvičením k rozhýbání a prohřátí
po cvičení pro masáž ke snadnější rekonvalescenci
při pocitu namožení, natažení či bolestivosti svalů a šlach
večer na úlevu od námahy z celého dne
ráno pro rozhýbání a prohřátí
Prokrvuje a prohřívá
mírně chladivý vjem přechází v příjemně hřejivý uvolňující
účinek bez bolestivého pálivého pocitu
hřejivý vjem přetrvává ještě dlouhou dobu po aplikaci
aplikace má synergický aromaterapeutický účinek
Přípravek obsahuje unikátní ORTHO COMPLEX pro účinnou
kožní masáž v oblasti ztuhlých kloubů, šlach a svalů. ORTHO
COMPLEX pro vyšší účinnost obsahuje kyselinu hyaluronovou
i glukosamin, MSM, extrakt z boswelliaserrata, methylsalicylát, extrakt přesličky rolní, jalovcový a eukalyptový olej a řadu
dalších účinných látek.
ORTHO COMPLEX přináší
navozuje příjemný pocit při aplikaci
nezpůsobuje nežádoucí zčervenání pokožky
vhodný i pro osoby citlivé na syntetické látky a parabeny
nezpůsobuje podráždění u lidí citlivých na SLS a SLES
nezanechává nežádoucí pocit mastnoty
aplikace nezpůsobuje lepivý pocit a nebarví oblečení
ORTHO COMPLEX působí na kůži zprvopočátku mírně chladivým vjemem a ten postupně přechází ve skutečně příjemně
hřejivý, prokrvující a relaxační účinek. Přitom nezpůsobuje
nežádoucí pocity podráždění, zčervenání pokožky či bolestivé
vjemy. Příznivý hřejivý účinek přetrvává ještě dlouhou dobu
po aplikaci a poskytuje tak potřebné prohřátí pokožky v okolí
postižených partií. Gel lze lehce vmasírovat, nezpůsobuje
zabarvení oblečení a nepříjemné lepivé pocity. Má příjemnou
vůni po vonných éterických olejích. Přípravek neobsahuje
syntetický parfém a byl dermatologicky testován.
Použití: Masáž kůže tímto přípravkem napomáhá prokrvení
kůže v okolí namáhaných partií těla a přispívá tak k úlevě od
svalové únavy. Prokrvení a rozhýbání partií kůže v okolí kloubů
napomáhá potlačení pocitů ztuhlosti, které mohou vést až
k bolestivosti. Masírujte dostatečným množstvím přípravku
kůži příslušné části těla a soustředěnými pohyby prstů a dlaní
důkladně vmasírujte přípravek do pokožky. Opakujte aplikaci
1-3x denně nebo dle potřeby. První vjem z přípravku je svěže
chladivý a hřejivý účinek se postupně objeví po několika minutách a přetrvává řadu minut. Před první aplikací doporučujeme
hřejivý účinek odzkoušet na pokožce předloktí. Pro intenzivnější
hřejivý účinek aplikaci opakujte.

Vlastnosti účinných látek
Kyselina hyaluronová
Součást chrupavky a synoviální tekutiny – maziva potřebného
k bezproblémovému pohybu. Vykazuje podporu produkce
vazivových a pojivových tkání, produkce synoviální tekutiny
a regenerace chrupavek.
Glukozamin & MSM
Zmírnění obtíží souvisejících se záněty a bolestivostí. Požívají se
při péči u pacientů se záněty kloubů, šlach, kloubních pouzder.
Ve studiích vykazovali zlepšení degenerativních procesů postihujících meziobratlové ploténky.
Stimulaci tvorby glukosaminoglukanů a proteoglukanů, stavebních prvků chrupavky a účinek proti bolesti a zánětům kloubů.
Boswellia serrata
Je využívána pro vysoký obsah boswelových kyselin a pro své
antimikrobiální a protizánětlivé schopnosti.
Metylsalicylát, kafr a eukalyptus
Způsobují překrvení. Toho se využívá zejména při léčení. Rychle vstřebávají do kůže a urychlují průběh zánětlivého procesu
tím, že zrychluje absorpci zánětu. Kromě toho v místě aplikace
vyvolávají hřejivý pocit a působí jako mírné lokální antiseptikum a anestetikum. Kromě zánětů působí pozitivně na unavené
svaly, napomáhají při revmatických potížích.
Juniperus communis – Jalovcovec obecný
Protikřečové a antirevmatický účinek. Obvykle se droga používá
při křečích a revmatických bolestech ve svalech a kloubech.
Equisetum arvense - Přeslička rolní
obsahuje koloidní kyselinu křemičitou a zlato, které napomáhají
při podpoře ukládání vápníku do kostí a působí proti artritidě.
Přeslička rolní je označována jako nejdostupnější zdroj přírodního
křemíku a obsahuje nejvíce zlata ze všech bylin. Křemík je vhodným doplňkem pro výstavbu kolagenových a elastinových
vláken struktur, kostí, chrupavek, pevnosti a pružnosti šlach
i kůže. U zlata byly prokázány účinky při léčbě artritických obtíží.
Capsicum Frutescens – Chilli
Obsahuje hřejivý kapsaicin. Je lokálně anestetický, prokrvující
a antiseptický účinek. Využívá se v medicíně při potlačení bolesti,
především u arthritických obtíží. Mimo dalších látek obsahuje vitamíny C a beta karoten. Studuje se jeho účinek proti rakovině.
Eugenia carryophyllata - Hřebíček lékařský
Lokální anestetický, prokrvující, aromaterapeutický a antiseptický účinek.
Menthol
Má mírné lokální anestetické účinky a snižuje podráždění.
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