Flexovitalis Progel - masažni gel
Z izvlečki ingverja, kadila (Boswellia Serrata) in arnike. Gel za sproščujočo masažo,
ki ustvarja občutek ugodja.
Informacije za uporabnika. Prosimo vas, pazljivo preberite
Sestavine: Aqua, Polysorbate 20, Hydrolyzed Collagen, Zingiber Officinale Root
(Ingver) Extract, Boswellia Serrata (Indijsko kadilo) Extract, Arnica Montana Flower
Extract, Helianthus Anuus Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Vanillyl Butyl Ether, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Parfum*.
*Iz sintetičnih eteričnih olj

Način uporabe in vsebina: Tuba s 100 ml gela za zunanjo uporabo
Flexovitalis Progel, gel za nego z edinstveno in učinkovito formulo iz Ingverja, indijskega kadila (Boswellia Serrata) in arnike
Gel za sproščujočo masažo, ki ustvarja občutek ugodja. Privoščite si dnevno količino
dobrega počutja. Želite sproščujočo masažo, ki ustvari občutek ugodja, za območje
ramen, komolcev, zapestja, kolkov, kolen, gležnjev, itd. Flexovitalis Progel zmore oboje.
Skrbno izbrane naravne sestavine in eterična olja to nalogo opravijo popolno. Ustvarijo občutek ugodja za omenjene predele telesa. Flexovitalis Progel deluje globinsko.
Gel deluje stimulativno in pospešuje prekrvavitev kože. Osvežujoči, prozorni gel se hitro
vpija, neguje in hrani ter kože ne masti. Uporabljamo ga lahko enkrat ali večkrat dnevno
in priporočljivo ga je uporabljati ob večjih telesnih naporih.
Ingver: Ingver (Zingiber Officinale) v tradicionalni kitajski medicini uporabljajo že
stoletja. Stimulira prekrvavitev in metabolizem.
Kadilo: Smolo indijske rastline Boswellia serrata v Indiji uporabljajo že več kot 5000
let. Njene sestavine delujejo blagodejno na obremenjene sklepe, saj pospešujejo izmenjavo snovi v tkivih.
Arnika: Arnika (Arnika Montana) je eno od najpogosteje uporabljenih zdravilnih zelišč. Pomaga pri utrujenih nogah in pospešuje regeneracijo. Ker pospešuje prekrvavitev je učinkovita tudi pri ogrevanju in masiranju mišic.

Kolagen
Kolagen je ena od najpomembnejših sestavin kože. Kožo neguje, podpira funkcije
kože ter izboljšuje in olajša njeno vlaženje. Z leti se število kolagenskih vlaken v koži
zmanjšuje. Posledica je suha koža. S kolagenom je koža elastična in napeta.
Uporaba
Flexovitalis Progel enkrat ali večkrat dnevno nanesemo na območje ramen, komolcev,
zapestja, kolkov, kolen, gležnjev, itd. Mesta masiramo s krožnimi gibi. Naš nasvet:
po športnih naporih se zmasirajte z Flexovitalis Progel-om in uživajte v prijetnem
občutku na vaši koži.
Ostali visokokakovostni izdelki Flexovital
• Flexovitalis Collatal prah
• Flexovital Collatal ampule
Opozorila:
Ne nanašajte okrog oči ali sluznice.
Izogibajte se kontaktu s poškodovano ali občutljivo kožo.
Po uporabi umijte roke.
Ni primerno za otroke do 3. leta starosti.
Shranjujte na mestih nedostopnih za otroke.
Shranjevanje:
• Datum uporabe je označen na embalaži
• Po pretečenem datumu uporabe vsebine embalaže ne uporabljajte več
• Hraniti pri temperaturi do 30 �C

Distributer: Hočevar d.o.o.
Dolnja Težka voda 7b
PE Savinškova ulica 4, (Obrtna cona Cikava)
8000 Novo mesto
Slovenija
Več informacij na www.flexovitalis.com in info@flexovitalis.com.

