ALOE VERA HŘEJIVÉ MLÉKO
Ošetřující mléko se 45 % Aloe Vera Gelu
s certifikací IASC.
K intenzivnímu teplému ošetření
namožených svalů a kloubů.
Mentol a eukalyptový olej aktivně podporují
prokrvení a přinášejí rychlé uvolnění
a zklidnění.
Aloe Vera a přírodní oleje jojobový,
sezamový a z meruňkových jader udržují
pokožku jemnou a vláčnou.
Uklidňující hřejivý účinek, při kterém se
uvolníte!
TIPY K POUŽITÍ A APLIKACE
Aloe Vera Hřejivé mléko k masáži
Je velmi vhodné k masážím při ztuhlém svalstvu i na křeče v lýtkách.
K podpoře prokrvení při napětí svalstva a kloubů.
Při růstových bolestech dětí – nanést na bolestivá místa nohy i ruce.
Je vynikající na prohřátí a prokrvení před sportovním výkonem, aby nedošlo k zbytečnému poranění.
Při pocitu nedokrvení dolních končetin.
Pokud ale trpíte na věčně studené nohy a ruce, pak hlavně užívejte minimálně 2 měsíce Aloe Vera gel
na zprůchodnění kapilár. / Dávkování: 1ml/1kg váhy/ 1 den /

Aloe Vera Hřejivé mléko k inhalaci
Zejména v zimním období má člověk často pocit ztráty energie. Horká koupel nebo parní lázeň
obličeje jsou pak tou správnou volbou. Přidejte do vody libovolné množství Hřejivé emulze a inhalujte
páru. Hned se budete cítit lépe a uvolněněji.
Pro zlepšení vykašlávání a při rýmě – nanést na hrudník.

Aloe Vera Hřejivé mléko při bolestech hlavy
Již malé množství Hřejivého mléka na spáncích a na šíji stačí k tomu, aby zabránilo nepříjemnému
tlaku v hlavě. V případě potřeby ještě jemně masírujte šíji. To podporuje cirkulaci krve a odstraňuje
blokády.

Použití:
Nanášejte na pokožku a důkladně vmasírujte. Účinky hřejivého mléka se zvýší, když postižená místa
před jeho nanesením nastříkáte Aloe Vera Sprayem „první pomoci“, aby měla pokožka schopnost
větší absorbce.
Pro větší vydatnost přidejte několik kapek Racine Oleje na obličej a tělo.
Po dobu cca 30 sekund, mléko jemně pálí, ale úleva je rychlá.
Nepoužívat na zánět šlach a žil.

