ZNAČKA ZDRAVÉ KRÁSY

CutisHelp POMOC KŮŽI
CutisHelp představuje českou značku kosmetických přípravků nové generace, která jako jediná obsahuje speciální nechemickou patentově chráněnou metodou
získávaný olej ze semen technického konopí vysoké farmaceutické čistoty s unikátními léčivými vlastnostmi.
CutisHelp PÉČE PŘI PROBLÉMECH POHYBOVÉHO APARÁTU
pomáhá k úlevě od bolestí, přispívá ke zklidnění zánětů a podporuje lepší prokrvení a regeneraci poškozených tkání
ZKLIDNĚNÍ ZÁNĚTU A BOLESTI
CutisHelp DOLOR-END konopné mazání krém při zánětech a bolestech pohybového aparátu – 75 ml
AKTIVNÍ SLOŽKA:
Klíčovou složkou přípravku je unikátní komplex bioaktivních látek speciálně získávaného konopného oleje a extraktu z Boswellia serrata, který účinně přispívá ke zklidnění
zánětů a s nimi souvisejících bolestí.
DOPORUČENÁ APLIKACE PŘI:
bolestech a otocích kloubů (artróza, artritida – psoriatická artritida), bolestech zad (vertebrogenní potíže, ischias), pohmožděninách, namožených, natažených a ztuhlých svalech
(kontraktury), zánětu vaziva, svalů a šlach (myositis, tendinitis), tenisovém/golfovém lokti (epikondylitis), rehabilitaci po operačním zákroku na pohybovém ústrojí
CHARAKTERISTIKA:
DOLOR-END je vysoce účinný přípravek ve formě lehkého krému pro zevní aplikaci při chronickém i akutním zánětlivém a bolestivém postižení pohybového aparátu.
Komplex bioaktivních látek proniká skrze kůži přímo na místo postižení, kde přispívá ke zklidnění zánětu, stimuluje regeneraci tkání a napomáhá k odstranění bolestí. Krém
se velmi dobře vstřebává a bezprostředně po aplikaci navozuje příjemný pocit úlevy. Z hlediska použití nemá žádná časová ani věková omezení; je určen i pro malé děti,
těhotné a kojící ženy.
POUŽITÍ:
DOLOR-END nanášejte nejméně dvakrát denně (v případě akutních stavů až čtyřikrát denně) v silnější vrstvě na postižené místo a postupně vmasírujte. V případě chronického
postižení pohybového aparátu (artróza, artritida) je třeba přípravek aplikovat pravidelně, a to nejméně dvakrát denně po dobu minimálně tří týdnů. Účinek se projevuje
(v případě akutních stavů) po 2-3 dnech nebo (v případě chronického postižení) po 14 dnech. Působení přípravku můžete zesílit použitím zábalu do fólie.
Pro intenzivnější zmírnění nepříjemných bolestí doporučujeme použít krém DOLOR-END v kombinaci s chladivým gelem MENTOLEN, který pro dosažení potřebné úlevy
nanášejte vícekrát denně podle vlastní potřeby.
TIŠENÍ BOLESTÍ
CutisHelp MENTOLEN konopné mazání chladivý gel při bolestech zad, kloubů, svalů a šlach – 200 ml
AKTIVNÍ SLOŽKA:
Klíčovou složkou přípravku je komplex bioaktivních látek speciálně získávaného konopného oleje a přírodních látek (mátová silice, mentol), který má analgetické vlastnosti
a zároveň zlepšuje prokrvení a podporuje regeneraci tkání.
DOPORUČENÁ APLIKACE PŘI:
bolestech zad (vertebrogenní potíže, ischias), šlach, namožených, natažených a ztuhlých svalech, bolestech kloubů (artróza, artritida), pohmožděninách a hematomech, unavených
nohou v důsledku dlouhého stání, přetíženém svalstvu po sportovních a náročných pracovních výkonech, tenisovém/golfovém lokti (epikondylitis)
CHARAKTERISTIKA:
MENTOLEN je přípravek ve formě lehkého gelu pro zevní aplikaci při bolestech pohybového aparátu s výrazným chladivým efektem. Napomáhá tlumit akutní i chronické
bolesti, regenerovat postižené tkáně a zlepšovat jejich prokrvení; je možno jej používat i k lokálním masážím a k preventivní péči u osob s nadměrnou svalovou a kloubní zátěží.
Po aplikaci nezanechává mastný ﬁlm a nešpiní oděv. Z hlediska použití nemá žádná časová ani věková omezení; je určen i pro malé děti, těhotné a kojící ženy.
POUŽITÍ:
MENTOLEN nanášejte krouživými pohyby nebo vhodnou masáží na postižená místa nejméně dvakrát denně, v případě silných akutních obtíží kdykoliv podle potřeby.
Bezprostředně po aplikaci přípravku nastává pocit zmírňování bolestí. U akutních problémů doporučujeme používat gel nejméně po dobu jednoho týdne (k podstatnému
zlepšení dochází už během 2-3 dní), u chronických obtíží je délka aplikace závislá na individuálních pocitech a požadavcích pacienta, ovšem pro dosažení kvalitního efektu je
třeba přípravek používat pravidelně a delší dobu. U bolestí souvisejících se silnými zánětlivými stavy je třeba MENTOLEN kombinovat s krémem DOLOR-END s výraznými
protizánětlivými vlastnostmi.
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
DOLOR-END i MENTOLEN nesmí přijít do styku s porušenou kůží (odřeniny, praskliny, otevřené rány), sliznicemi, kůží v oblasti očí nebo dokonce přímo s okem. Po každém
použití přípravků si pečlivě umyjte ruce mýdlem.
U osob s velmi citlivou pokožkou se může ojediněle objevit mírné zčervenání, které během několika hodin přirozeně odeznívá. V případě přetrvávání uvedené reakce nebo
při vzniku vyrážky a déletrvajícího svědění používání přípravků ukončete. V případě nestandardních projevů doporučujeme obrátit se na ošetřujícího lékaře.
Zároveň doporučujeme bezprostředně nekombinovat aplikace produktů CutisHelp s dalším kosmetickým nebo léčebným prostředkem, neboť působení extrahovaného
konopného oleje zesiluje účinek všech látek takového preparátu.
Vlivem konkrétní odrůdy konopného semene se jednotlivé šarže obou přípravků mohou lišit zbarvením vzhledem k přirozeným vlastnostem extrahovaného konopného oleje.
Produktová řada CutisHelp zdravotní kosmetika zahrnuje také velice kvalitní a účinné přípravky pro péči při kožních problémech a onemocněních (ekzém, lupénka,
akné, seboroická dermatitida, kožní defekty, lupy, opary aj.), které jsou používány a doporučovány odbornými lékaři v rámci ambulantní, klinické i lázeňské dermatologické péče.
Složení všech produktů CutisHelp odpovídá farmaceutickým zvyklostem; výrobky jsou nezávisle testovány Státním zdravotním ústavem v Praze a neobsahují žádné nepřirozené
konzervační příměsi (např. parabeny), ani žádné návykové nebo halucinogenní látky.

Více informací o produktech CutisHelp najdete na stránkách:
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