Skład 100% naturalne składniki bez konserwantów i dodatków chemicznych : propolis kit pszczeli,
wazelina, lanolina.
UWAGA! WSZYSTKIM DOMOWNIKOM SPRAWDZIĆ CZY NIE SĄ UCZULENI! na zewnętrznej stronie
przedramienia posmarować i jeśli po 10-15 minutach nie ma swędzenia ani wysypki można używać
działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i regenerujące.
Opakowanie: pudełko apteczne 100 g
ZASTOSOWANIE:
OPARZENIA - szybko schłodzić zimną wodą i grubo posmarować maścią. Ból przechodzi po kilku minutach, oparzenie goi się
szybko, jeśli często się smaruje /nawet co pół godziny/ i jak najdłużej, jeśli to możliwe nie zakłada się bandaży /dostęp powietrza do rany/.
Podobnie postępować przy innych urazach:
skaleczeniach, przecięciach, otarciach itp.
GRZYBICE - umyte, osuszone nogi dokładnie nasmarować, również pod paznokciami. Jak najwięcej chodzić boso, lub w
przewiewnych, plastikowych, codziennie mytych w gorącej wodzie klapkach. Kuracja ok.2 tygodni, leczy również; wrastające paznokcie,
pękające pięty, palące bolesne odciski, nagniotki.
TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY - twarz umyć wodą lub w ostrych stanach naparem z rumianku lub świetlika. Nie używać innych
kosmetyków na czas kuracji, maść wklepywać lekko w skórę jeśli to możliwe 3-4 razy dziennie. Przed wyjściem z domu, aby się nie ''świecić''
zebrać nadmiar przez dotykanie chusteczką higieniczną.
UWAGA! W pierwszych dniach pryszcze mogą się ''zaognić'' ponieważ maść wyciąga ropne punkty. Po około tygodniu skóra blednie, a
pryszcze szybko się goją. Używanie potem maści na noc zamiast kremów zapobiega powstawaniu następnych pryszczy, leczenie twarzy z
bliznami trwa dłużej, ale jest skuteczne.
KATAR - zaraz po złapaniu kataru, po każdym wytarciu nosa posmarować maścią dziurki i pod nosem. Tak leczony katar trwa 2-3
dni a nos nie jest czerwony i bolesny.
USZY - jeśli bolą włożyć tamponik z maścią, ból przechodzi, tamponiki zmieniać 3 razy dziennie przez 2-3 dni.
ŚWIEŻE BLIZNY I ZAGOJONE RANY - wygładza i regeneruje. Bardzo szybko leczy rany pooperacyjne po złamaniach, zwichnięciach,
urazy łękotki leczy skutecznie w połączeniu z maścią żywokostową/do nabycia/
BÓLE KRĘGOSŁUPA - stawów, uśmierza ból, łagodzi stany zapalne, leczy dolegliwości kostne w połączeniu z maścią żywokostową.
HEMOROIDY - 2-3 razy dziennie grubo posmarować, również wewnątrz.
DZIECIOM - po uderzeniu np. o mebel, podłogę, po szybkim posmarowaniu maścią nie zrobi się guz ani siniak, a ból szybko
przechodzi. Szybko znika ból po użądleniu pszczoły.
PRZYPOMINAMY O SPRAWDZENIU UCZULENIA! Maść dobrze jest mieć zawsze pod ręką np. w ''jajku niespodziance'' itp. Reszta maści
trzymana w lodówce, ma trwałość ponad rok. W przypadku chorób reumatycznych, skórnych(łuszczyce, trądzik), żylaków itp., po
sprawdzeniu, że nie jest się uczulonym, można propolis zmieszać z żywokostem, w proporcji 1:1, lub 1:2 i chore miejsca smarować taką
mieszanką.
Uwaga : maść należy trzymać w lodówce ponieważ nie zawiera środków konserwujących, minimalny okres przydatności 3
miesiące.

