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DexSil Sport żel do ciała, 50 ml
 

cena: 59,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent EYTELIA

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

DexSil Sport żel do ciała

Opracowany przez laboratorium Eytelia dla zwiększenia komfortu mięśni, utrzymania ich prawidłowej pracy.

Przeznaczenie: 

Dla osób aktywnych fizycznie w utrzymaniu prawidłowej pracy mięśni. minimalizowaniu bólu.

Dla przygotowania mięśni i stawów do aktywności fizycznej i dla ich rozluźnienia po wysiłku fizycznym.

Gwarancja Jakości. Certyfikowane pochodzenie: 

Certyfikat Sport Protect
Konsumenci mogą mieć pewność, że produkt pochodzi z miejsca podlegającego regularnej kontroli, jest poddawany analizom
antydopingowym, próbki każdej wprowadzanej do obrotu partii są skrupulatnie pobierane i przechowywane, a każdy certyfikowany
produkt jest monitorowany w celu zapewnienia ciągłej zgodności z przepisami antydopingowymi.

Sposób użycia: 

Przekręcić tak aby kulka znajdowała się na dole;
Nakładać okrężnymi ruchami na wybrane miejsca (np. plecy, ramiona, biodra, łokcie, nadgarstki, kolana, kostki czy stopy) przed
lub po aktywności fizycznej.
Wmasować skórę do całkowitego wchłonięcia.

Efekt chłodzący pojawia się po 0-12 minutach od aplikacji żelu, a następnie efekt rozgrzewający pojawia się po 10-20 minutach i trwa
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30-50 minut po aplikacji.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Żel, dzięki zastosowaniu olejków eterycznych i połączeniu ich z bioaktywowanym krzemem zapewnia wysoką skuteczność.

Krzem w postaci monometylsilanteriolu MMST - (dostarcza krzem do komórek skóry, patrz poniżej)
Olejek z liści Gaultheria Procumbens (golteria) – zawiera najwyższy poziom salicylanów, które przeciwdziałają silnemu bólowi i stanom
zapalnym.
Olejek Gaultheria Fragrantissima (golteria)– w 95% składa się z salicynalu metylu, który jest środkiem przeciwzapalnym i odgrywa
ważną rolę w leczeniu zapalnych bólów reumatycznych
Glukozamina HCI – udokumentowane efekty w leczeniu bólów stawów
Chondroitynosiarczan sodu – łagodzi ból zwyrodnieniowy stawów
Olejek Laurus Nobilis (z liści laurowych) – właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i relaksujące mięśnie
Kamfora (Kamfora wywołuje zarówno zimne jak i ciepłe odczucie na skórze)
Mentol (Kamfora i mentol zwiększają miejscowy przepływ krwi w skórze i mięśniach)

KRZEM BIOAKTYWOWANY WYSTĘPUJE W ŻELU W FORMIE MONOMETYLSILANTERIOLU (MMST):

stymuluje syntezę włókien kolagenowych,
keratynowych i elastyny
odgrywa ważną rolę w zagęszczeniu tkanki kostnej
optymalizuje wymianę międzykomórkową

(zwiększa przyswajalność minerałów i pierwiastków śladowych)

jest naturalnym środkiem przeciwstarzeniowym

Specjalna nasadka „roll-on” zmniejsza ryzyko kontaktu żelu z błonami śluzowymi, odpowiednio użyta może naśladować techniki
terapeutyczne, uwalniania napięcia mięśniowego, jest więc dodatkowym wsparciem regeneracji i rehabilitacji w zakresie ruchu i
wydolności mięśni.

O producencie: 

Producent Eytelia jest członkiem organizacji do spraw recyklingu Fost Plus, dbając o ochronę i podtrzymywanie zasobów środowiska
naturalnego.
Dzięki temu wszystkie opakowania nadają się do recyklingu, a w 2020 został już wdrożony proces wprowadzenia opakowań
biodegradowalnych.

Tajemnica sukcesu produktów: 

Tajemnicą sukcesu produktów DexSil jest opatentowany przez laboratorium Eytelia proces bioaktywacji krzemu. To specjalny proces
stabilizacji krzemu w formie monomeru (najprostszej formy molekuły), która nie ulegając polimeryzacji jest lepiej przyswajalna przez
organizm.

Dodatkowo zastosowanie takiej formy krzemu posiada niesamowitą właściwość transportowania i dostarczania do organizmu innych
składników aktywnych zwiększając ich efektywność.

Podmiot odpowiedzialny: 

PROSPECTOR BEAUTY GROUP Sp. z o.o.
43-190 Mikołów, ul. Oświęcimska 7

Dodatkowe informacje:

Producent nie gwarantuje, że dla każdej osoby przyjmującej preparat będzie wykazywał on skuteczność działania przedstawioną w
powyższym opisie.
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