БОДЯГА
БА ЛЬЗАМ
Экстракт бодяги: трансдермальный (проводящий через
кожный барьер) эффект,
а также рассасывающее
действие на гематомы и отеки.
Экстракт календулы
оказывает противовоспалительный эффект.
Экстракт конского каштана
способствует улучшению
кровообращения,
уменьшению отечности.

Крем «Бодяга бальзам с экстрактом
календулы»
Состав/Ingredients (INCI): AQUA,
DIMETHICONE, PARAFFINUM LIQUIDUM,
AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT,
SPONGILLA LACUSTRIS FRAGILIS, STEARIC
ACID, GLYCERYL STEARATE, POTASSIUM
C9-15 ALKYL PHOSPHATE, SODIUM
HYDROXIDE, CALENDULA OFFICINALIS
EXTRACT, METHYLPARABEN, MENTHOL,
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL,
PROPYLPARABEN, BHA.
Рекомендовано: для улучшения кровообращения, снятия отеков и усталости
ног. Ингредиенты, входящие в состав
крема, способствуют устранению инфильтратов и гематом, образованных после
различных инъекций, трансфузий. Крем
можно использовать в качестве вспомогательного средства в комплексной
терапии проблем, связанных с наруше-

нием кровообращения в конечностях;
изменениях цвета, дряблости и сухости
кожи ног.
Способ применения: для наружного
применения. Проколите мембрану тубы
шипом верхней части колпачка. Крем
наносить до 4-х раз в день, на голень
и нижнюю треть бедра. Не втирать. Не массировать. Курс составляет 20 дней. Курс
можно повторять с перерывом в 2-3 недели. Крем легко впитывается, не оставляя
следов, поэтому им удобно пользоваться в
течение дня.
Противопоказано: лицам с чувствительностью к отдельным компонентам рецептуры.
Условия хранения: хранить при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом, защищенном от света месте.
Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.
Дата изготовления, номер партии (серии):
смотреть на упаковке.
Производитель:
ООО «Георг Биосистемы», Украина, 26555,
Кировоградская область,
Голованевский район, пгт Побугское,
ул. Вокзальная, д. 3.
Тел.: 0 800 501 161,
e-mail: contact@georgbio.com
ТУ У 24.5-32644872-001-2003
Р. №05.03.02-04/22469 от 27.05.2015
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БОДЯГА
БА ЛЬЗАМ
Екстракт бодяги: трансдермальний (той, що проводить
через шкірний бар’єр) ефект,
а також розсмоктувальна дія
на гематоми та набряки.
Екстракт календули
надає протизапальний
ефект.
Екстракт кінського каштана
сприяє поліпшенню
кровообігу, зменшенню
набряклості.

Крем «Бодяга бальзам з екстрактом
календули»
С к л а д / I n g r e d i e n t s ( I N C I ) : AQ UA ,
DIMETHICONE, PARAFFINUM LIQUIDUM,
AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT,
SPONGILLA LACUSTRIS FRAGILIS, STEARIC
ACID, GLYCERYL STEARATE, POTASSIUM
C9-15 ALKYL PHOSPHATE, SODIUM
HYDROXIDE, CALENDULA OFFICINALIS
EXTRACT, METHYLPARABEN, MENTHOL,
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL,
PROPYLPARABEN, BHA.
Рекомендовано: для покращення кровообігу, зняття набряків та втомленості ніг.
Інгредієнти, що входять до складу крему,
сприяють усуненню інфільтратів і гематом, утворених після різних ін'єкцій,
трансфузій. Крем можна використовувати
в якості допоміжного засобу в комплексній терапії проблем, пов'язаних з пору-

шенням кровообігу в кінцівках; змінах
кольору, в'ялості та сухості шкіри ніг.
Спосіб застосування: для зовнішнього
застосування. Проколіть мембрану туби
шипом верхньої частини ковпачка. Крем
наносити до 4-х разів на день, на гомілку
й нижню третину стегна. Не втирати. Не масажувати. Курс складає 20 днів. Курс можна повторювати з перервою у 2-3 тижні.
Крем легко всмоктується, не залишаючи
слідів, тому ним зручно користуватися
протягом дня.
Протипоказано: особам з чутливістю
до окремих компонентів рецептури.
Умови зберігання: зберігати при температурі від +5 °С до +25 °С у сухому, захищеному від світла місці.
Термін придатності: 24 місяці з дати
виготовлення.
Дата виготовлення, номер партії (серії):
дивитися на упаковці.
Виробник:
ТОВ «Георг Біосистеми»,
Україна, 26555, Кіровоградська область,
Голованівський район, смт Побузьке,
вул. Вокзальна, буд. 3.
Тел.: 0 800 501 161,
e-mail: contact@georgbio.com
ТУ У 24.5-32644872-001-2003
Р. №05.03.02-04/22469 від 27.05.2015
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