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  Higiena na co dzieƒ

Aloe MSM Gel
Aloesowy ˝el kojàco-regenerujàcy z biosiarkà

Aloe MSM Gel, podobnie jak inne  
produkty piel´gnacyjne FLP, zawiera 
znaczàcà iloÊç (40%) czystego mià˝szu 
Aloe vera. Jest to niezmiernie wa˝ne  
z punktu widzenia dzia∏ania oraz 
wch∏aniania tego unikalnego produktu 
przez skór´. W Aloe MSM Gel mià˝sz  
z liÊci aloesowych po∏àczono z dimety-
losulfonem (MSM) – organicznym 
zwiàzkiem siarki, która jest niezb´dna 
do prawid∏owego funkcjonowania nie-
mal ka˝dej ludzkiej komórki. Najwi´cej 
tego pierwiastka w postaci organicznej 
znajduje si´ w naszych stawach (tkan-
ka chrz´stna) oraz w tkance ∏àcznej. 
MSM jest substancjà wyst´pujàcà  
w naturze. Nasz organizm potrafi korzy-
staç z tego zwiàzku jako ze êród∏a bio-
siarki. Jej zwiàzki majà dzia∏anie prze-
ciwzapalne i przeciwbólowe oraz sà 
absolutnie niezb´dne przy odtwarzaniu 
(regeneracji) tkanki chrz´stnej oraz 
∏àcznej w naszych stawach. Wielu 
˝yjàcych wspó∏czeÊnie ludzi ma niedo-
bory tego pierwiastka i wynikajàce  
z tego k∏opoty ze stawami i kr´go-
s∏upem (tzw. bóle korzonkowe  
lub stawowe). Dzi´ki naturalnym 
w∏aÊciwoÊciom czystego mià˝szu  
aloesowego biosiarka wnika niezwykle 
g∏´boko w tkanki, a jej dzia∏anie rege-
neracyjne jest wzmocnione 
sk∏adnikami aloesu. Dodatek wyciàgów 
z kory wierzby oraz z liÊci màcznicy  

lekarskiej i drzewa herbacianego ma 
niezwykle istotne znaczenie wspoma-
gajàce – przeciwzapalne, przeciwbólo-
we i antybakteryjne. Aloe MSM Gel 
najlepiej jest stosowaç wtedy, gdy  
zaczynamy odczuwaç (np. rano), ˝e 
nasze stawy lub kr´gos∏up nie sà ju˝ 
tak sprawne ruchowo jak kiedyÊ. Do-
brze jest mieç przy sobie ten produkt  
i u˝ywaç go regularnie w tych momen-
tach, gdy daje nam si´ we znaki ból, 
obrz´k albo nienaturalna sztywnoÊç 
stawów lub kr´gos∏upa, ograniczajàc 
mo˝liwoÊç sprawnego poruszania si´. 
Dobrze jest stosowaç go równie˝ zapo-
biegawczo, w tych porach roku, kiedy 
dolegliwoÊci stawowo-korzonkowe 
dokuczajà nam najbardziej. Aloe MSM 
Gel Êwietnie sprawdza si´ te˝ w walce 
ze skutkami kontuzji sportowych.

SK¸ADNIKI:
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Water, Dimethyl Sulfone 
(MSM), Glycerin, Triethanolamine, 
Dimethicone, Arctostaphylos Uva Ursi 
Leaf Extract, Sodium Hyaluronate, 
Allantoin, Tocopherol (Natural Vitamin 
E), Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) 
Leaf Oil, Rosmarinus Officinalis (Rose-
mary) Leaf Extract, Salix Alba (Willow) 
Bark Extract, Polysorbate 80, Ascorbic 
Acid, Carbomer, Disodium EDTA, 
Methylparaben, Diazolidinyl Urea.

OPAKOWANIE: 118 ml

Kod:  205

•  Uzupe∏nia niedobory siarki  
organicznej

•  Dzi´ki penetracyjnym  
w∏aÊ ci woÊciom mià˝szu 
aloesowego dociera w g∏àb 
tkanek

•  ̧ agodzi objawy wynikajàce  
z niedoboru biosiarki

•  W przypadku dolegliwoÊci  
stawowych przynosi doraênà 
ulg´, a stosowany regularnie 
– zapobiega bólom i obrz´kom

•  Koi stany zapalne powsta∏e  
na tle ∏ojotoku skóry

• ¸agodzi objawy alergii




