Balzámy neobsahují vodu, jsou tak vhodné pro celoroční užívání a pokožku skvěle hydratují. Přesto, že mají masťový
základ, nezanechávají mastný film. Rychle se vstřebávají a pokožka zůstává vláčná a vyživená. Malé množství balzámu
rozetřete na konečcích prstů, nebo v dlaních a lehce vetřete do pokožky. Jsou vhodné k ošetření celého těla.
Velikost 50 ml.

Balzám má hojivý, antibakteriální, desinfekční, silně regenerační účinek.
Je skvělý k ošetření ran a popálenin. Zmírňuje krvácení, chrání před
infekcí, podporuje stažení řezných ran a hojení odřenin.
Používejte k ošetření oparů, bércových vředů a také na hemoroidy.
Působí proti vzniku jizev. Používejte při bodnutí, či kousnutí hmyzem
- na svědivou pokožku. Vhodný pro každou pleť, kterou zvláčňuje
a regeneruje. K ošetření pokožky celého těla.

Balzám má antimykotické, desinfekční, protizánětlivé, antiseptické
účinky. Nejen, že tvoření plísní zastavuje, ale likviduje mykotické
bakterie v kůži a tkáních! Tzn, že s ním můžete vyléčit i nehtovou
plíseň, kdy jsou ložiska plísní v nehtovém lůžku! Zde je nutná
trpělivost. Možno vtírat i do pokožky vlasů, proti lupům, psoriáze
a jiným kožním potížím. Dále urychluje hojení ran a zamezuje
zánětlivým procesům. Je hojivý a regenerační. Použití na suchou,
citlivou, mastnou a problematickou pokožku - na celé tělo. Výborně
se hodí i na očistu ústní dutiny, kde působí proti paradentóze
a krvácení dásní, které výborně "stahuje". Naneste malé množství na
kartáček a ošetřete ústa běžným způsobem.

Balzám je určen hlavně na bolavé klouby, šlachy a zhmožděné svaly. Při
revmatoidní artritidě. Má protizánětlivý efekt. Zabraňuje tvorbě krevních
sraženin. Pokud již jsou např po úrazu, nebo po operacích, tak po jemných
masážích se rychleji vstřebávají. Zabraňuje tvorbě jizev. Pokožku velmi
rychle regeneruje, vyživuje a omlazuje. Je antioxidační, velmi regenerační
a vyživující. Výborný pro suchou, podrážděnou, nebo citlivou
pokožku. Podporuje její přirozenou elasticitu. Je vhodný také proti
tvorbě strií. Pomáhá pokožku chránit před volnými radikály a nepřízní
počasí. Má přirozený UV faktor, proto je skvělý při pobytu na slunci.
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Tento balzám je jedinečný při léčení zánětů a různých bolestí v těle. Má
antibakteriální, silně hojivé, desinfekční a antivirové účinky.
Kuří oka + bradavice - po horké koupeli - z náplasti, nebo gázy vytvoříme
"lůžko" s větším množstvím masti, zabalíme kuří oko, nebo bradavici na
3 dny (měníme denně). Poté v horké koupeli kuří oko, nebo bradavice
vyloupneme. Pár dní ještě ošetřujeme mastí. Zanícené, špatně se hojící
rány + proleženiny - obklady z masti na vyčištění ran a epitelizaci kůže.
Záněty vnitřního ucha - vložíme do ucha tampon s mastí a mažeme často
(klidně i 5x denně) okolí celého ucha, hlavně uzliny pod uchem. Při rýmě,
nebo zánětu dutin mažeme balzámem nos, celé jeho okolí a všechna
místa kde jsou dutiny (pod očima, čelo). Můžeme i spánky a lícní kosti
směrem k uším. Cévní potíže a záněty - místa mazat 3-5x denně. Vždy
směrem k srdci. Používáme i při špatné průchodnosti cév. Při paradontoze balzámem jemně kartáčkem masírujeme dásně, čistíme zuby a celou
ústní dutinu.

Pro citlivou, suchou, smíšenou a problematickou pokožku. Působí jako
antioxidant, skvěle ji regeneruje, chrání a vyživuje. Obsahuje přirozený
UV filtr, pokožku chrání, proto je vynikající pro pobyt na slunci a na
ošetření opálené pokožky. Udržuje přirozené Ph pleti, její vlhkost
i vláčnost. Zvyšuje pružnost a elasticitu kůže, vyhlazuje drobné vrásky
očního okolí, krku i dekoltu. Oddaluje tvorbu nových vrásek. Zesvětluje
pigmentové skvrny. Čistí póry. Zamezuje tvorbě strií.
Dodává pokožce svěžest a jas.

Má protizánětlivé, regenerační, antibakteriální, antioxidační vlastnosti.
Obsahuje vitaminy A, B1, B2, B6, C a E, chlorofyl, lecitin. Skvěle se hodí
pro suchou, citlivou, smíšenou a hlavně problematickou pokožku se
sklonem k ekzémům a lupenkám. Zklidňuje svědivou a podrážděnou
pokožku.Vhodný také na hemoroidy, nebo opary. Balzám má hojivé
a regenerační vlastnosti. Velmi dobře se roztírá a rychle se vstřebává.
Svým složení pokožku vyživuje a chrání před infekcemi, ale také před
nepřízní počasí. Udržuje ji pružnou, vláčnou. Dýňový olej drží
prvenství v obsahu zinku, který je nezbytný pro zdravý růst nehtů
a vlasů.

Bambucké máslo má protizánětlivé účinky, urychluje a usnadňuje hojení
ran, popálenin a oděrek. Zvyšuje odolnost kůže vůči infekcím.
Je silně hydratační, chrání tedy pokožku před vysycháním.
Dobře se vstřebává do kůže, kterouv hojivě změkčuje. Regeneruje
suchou a namáhanou pokožku se sklonem k popraskání. Je velmi
vhodné na ztvrdlé a popraskané paty, hrubou kůži na loktech, kterou
také hojí. Zklidňuje místa postižená ekzémy a lupénkou. Chrání před
nepříznivými vlivy počasí (slunce, déšť, vítr). Je vhodné k regeneraci kůže
celého těla, celkově pokožku vyřivuje a zjemňuje.
Velké balení 100ml.
Vyrábí Míša Kovaříková, tel: +420 774 667 363, mail: silazperu@seznam.cz
Více informací o produktech na w w w . s i l a - z - p e r u . w e b n o d e . c z

