NIEZBĘDNIK NA ZDROWIE

Jak poprawić wygląd, zwiększyć witalność
i zmniejszyć uczucie zmęczenia, korzystając
na co dzień z dobrych produktów

Linerase
OTO NAJNOWSZE
NARZĘDZIE w rękach
lekarzy medycyny
estetycznej – atelokolagen
nowej generacji.
Regeneruje i odbudowuje
skórę, w naturalny
sposób odmładza skórę.
Jest delikatny i bardzo
bezpieczny, dlatego można
go stosować w każdej,
nawet najdelikatniejszej
części twarzy i ciała.
Szczególnie zalecany jest
do stosowania w okolicy
oczu, ust, na dekolcie, szyi,
brzuchu, powierzchni rąk.

Pralka dla aktywnych
SPORTOWE UBRANIA
I BUTY muszą być
prane po każdym
treningu, co oznacza
czyszczenie ich nawet
kilka razy w tygodniu.
Dlatego potrzebują
specjalnego traktowania.
Rozwiązaniem będzie
pralka z programami
dla ubrań syntetycznych
ze wstawkami z różnych
materiałów lub do prania ubrań
zawierających specjalistyczne materiały,

np. Gore-tex™. Takie
programy posiada
pralka Indesit Innex,
którą wyposażono także
w program do prania
obuwia sportowego.
Pozwala on na czyszczenie
nawet dwóch par
jednocześnie, bez obijania
się butów o siebie oraz
o ścianki bębna. Dla
aktywnych przydatny będzie
również tryb „Siłownia”, idealny do prania
sportowego stroju i ręczników.
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Kalms

KALMS TO ROŚLINNY
LEK USPOKAJAJĄCY
zalecany w łagodnych
stanach napięcia nerwowego
i jako środek wspomagający
sen. Zawiera trzy zioła, w tym
dostępny jedynie w lekach korzeń
waleriany o udokumentowanym
w licznych badaniach działaniu
uspokajającym oraz rozkurczającym
mięśnie gładkie przewodu
pokarmowego. Oprócz niego są tu
jeszcze chmiel zwyczajny i goryczka
żółta. Kalms łagodzi objawy napięcia
nerwowego, nie osłabiając zdolności
jasnego myślenia i koncentracji. Nie
powoduje senności, może być stosowany
przez długi czas, ponieważ nie uzależnia.
Jest bezpieczny dla kierowców

Elmetacin

CO ZROBIĆ, gdy dojdzie do
urazu bądź kontuzji? Sięgnąć
po działający miejscowo
lek elmetacin. Ma postać
aerozolu. Substancją czynną
preparatu jest indometacyna,
niesteroidowy lek przeciwzapalny
(NLPZ), która działa
przeciwbólowo, przeciwzapalnie
i przeciwobrzękowo. Elmetacin
działa w przypadku ostrych
kontuzji i urazów, np. skręcenia,
stłuczenia, zwichnięcia, w obrębie
tkanek miękkich, np. stawów,
ścięgien i torebek stawowych,
w zaostrzeniach choroby
zwyrodnieniowej stawów (ChZS).
Jest wygodny w użyciu,
nie wymaga wcierania
w miejscu po aplikacji.
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» Dla wygody i odprężenia

