ANTISEPTICKÝ KRÉM
BORO PLUS
Preventivně působí
proti vysychání pokožky
Napomáhá při:
• hojení drobných poranění
• popáleninách
• odřeninách
• opruzeninách
• kousnutí hmyzem
Pravidelným používáním regeneruje celou pokožku.
Aktivní složky: santalové dřevo, aloe vera, neem (nimba), bazalka,
kurkuma, lékořice
Santalové dřevo (Pterocarpus santalinus): používá se od pradávna
v kosmetice a aromaterapii pro zmírnění svědivých zánětů. Santalový
olej je přidáván do masážních a koupelových olejů uvolňujících stres.
Jemné působení santalu z krému dělá i ideální krém pro děti. Je též
často složkou přípravků na holení a po holení, protože má antiseptické
působení a lehkou osvěžující vůni. Santal není využíván pouze pro každodenní rutinní péči o pleť, ale i v recepturách pro hojení ran, odstanění
lupů, nežádoucí pigmentace, akné, u přecitlivělosti kůže, alergických reakcí a podráždění pokožky.
Zázvor (Zingiber officinale):
napomáhá rychlejšímu hojení ran, desinfikuje pokožku
Neem (Azadiracgta indica):
působí protizánětlivě, tišivě, urychluje hojení ran či prasklin na pokožce
Aloe vera (Aloe vera Barbadensis Miller): protizánětlivá, antibakteriální, využívá se zejména v kosmetice určené na opary, veškeré kožní
potíže, zároveň navrací pokožce elasticitu-z toho důvodu je často vyhledávána při redukčních dietách-nezůstává při použití kosmetiky s aloe vera
kůže povislá, také je často v kosmetice nazývána jako elixír mládí-působí
proti vráskám
Bazalka posvátná (Ocinum santacum): díky svým antiseptickým účinkům je bazalka vhodná na vnější ošetření kůže, jako jsou bodnutí a kousnutí hmyzem či drobnější poranění kůže, také je výborný repelent
Lékořice (Radix liquiritiae): působí protizánětlivě a snižuje svalové napětí
Kurkuma (Curcuma longa): velmi účinná na rozličné kožní a vlasové
problémy jako například suchost kůže, akné, skvrny, hyperpigmentaci,
jizvy, předčasné stárnutí, vrásky
Vetiver (Vetivaria zizanioides): zaručí dlouhotrvající vláčnost kůže a ochranu suché kůže, také uklidňuje a má silné relaxační vlastnosti.
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Kožní mast obohacená ajurvédskými bylinami napomáhající zmírnění bolesti kloubů a svalů.
Pomáhá tělu eliminovat bolest rychle, bezpečně a efektivně.
(ajurvéda – přírodní léčba, která hledá a napravuje příčinu vzniku nemocí)
Použití: Nanáší se na postiženou oblast, jemně masírujte, dokud se mast nevstřebá.
Pouze k vnějšímu použití.
Účinky bylin (dle herbářů):
Libavka poléhavá (Gaultheria procumbens): silně protizánětlivá, má dezinfekční účinky, pomáhá
při léčbě revmatismu, artritidy, ischiasu - zánět sedacího nervu, výronu, ulevuje při bolesti svalů
Parafínový vosk: zvláčňuje a zjemňuje pokožku, zvyšuje lokální prokrvení - pomoc při problémech
s nízkým prokrvováním chodidel (tzv. studené ruce a nohy), pomáhá při bolestech kloubů, působí
relaxačně na kosterní svalstvo, uvolňuje spasmy a kontraktury - pomoc od bolesti a ztuhlosti, úleva
při chronické artróze, má vliv na vstřebávání otoků, zlepšuje í hojení ran
Máta rolní (Mentha arvensis): napomáhá relaxaci celého organismu, prokrvuje a dezodorizuje unavené nohy, zklidňuje pokožku při alergické reakci, zmírňuje svědění pokožky a intenzivně chladí,
pomáhá proti otokům nohou při velké zátěži, odpuzuje létající hmyz a pomáhá i po bodnutí, zmírňuje
svědění pokožky a intenzivně chladí, má dezinfekční a hojivé účinky
Ajwain (Trachyspermum ammi): díky dezinfekčním vlastnostem předchází a minimalizuje hnisavá
onemocnění
Složení: olej z libavky poléhavé, parafínový vosk, máta rolní, ajwain
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