
Unguent concentrat în principii active extrase din plante, 
emolient, calmant și reparator, care se poate aplica zilnic 
sau ori de câte ori este nevoie pe pielea deteriorată, 
afectată de leziuni și alte afecțiuni. Ameliorează 
simptomele cauzate de psoriazis, dermatită, acnee, arsuri 
sau înțepături de insecte. Este indicat și copiilor. 

BENEFICII
REPARĂ,REGENEREAZĂ, CALMEAZĂ macerat de tătăneasă, 
gălbenele, rostopască, salvie, coada șoricelului, mentă, trandafir, 
drăgaică, sulfină, pătlagină, păpădie; extract de mușețel, de 
arnică, rozmarin, ulei esențial de lavandă, ceară de albine. 

MOD DE APLICARE
Pentru întreținerea zilnică se aplica pe pielea umedă 
în strat subțire. După 10 minute, dacă este nevoie, 
surplusul se îndepărtează cu un șervet. 

Pentru probleme ale pielii se aplică prin masare locală.

INGREDIENTE
TĂTĂNEASĂ are proprietăți astringente, antiinflamatorii, 
emoliente și de proliferare a celulelor. Ajută la 
vindecarea rănilor, și a ulcerațiilor pielii.

GĂLBENELELE au rol calmant, sunt utile pentru 
tratarea rănilor, iritațiilor și leziunilor pielii, cauzate de 
mâncărimi, arsuri și umflături. Folosite pentru ameliorarea 
înțepăturilor de albine, verucilor și negilor.

ROSTOPASCA are rol cicatrizant, antiseptic și 
antibacterian. Tratează negii și unele boli ale pielii.

SALVIA are rol astringent, antiseptic și este 
benefică pentru acnee și inflamații ale pielii.

COADA ȘORICELULUI contribuie la vindecarea plăgilor, 
arsurilor și calmează neplăcerile datorate hemoroizilor.

MENTA are rol antiseptic, calmează iritațiile 
pielii și mușcăturile de insecte. 

PETALELE DE TRANDAFIR au rol antiinflamator, 
antiseptic, dezinfectant și decongestionant. Este 
recomandat pentru piele și buze uscate.

DRĂGAICĂ (sânziene) este des folosit în tratamenul 
cancerului de piele, furuncule, pete de bătrânețe și panarițiu.

SULFINĂ are rol emolient, astringent, cicatrizant și calmant. 
Util în tratamentul varicelor, hemoroizilor și tromboflebitelor

PĂTLAGINA tratează abcese, tăieturi, furuncule și herpesul. 

PĂPĂDIE ameliorează eczemele, psoriazisul și arsurile infectate.

EXTRACT DE MUȘEȚEL calmează bolile de piele, iritațiile. 
Conține bisabolol ce are efect antiinflamator și calmant.

EXTRACT DE ARNICA bogată în principii active și apreciata 
pentru virtuțile sale antiinflamatorii, calmante folosite în în 
tratamentul vânătăilor, durerilor reumatice, artritei, infecțiilor 
bacteriene și fungice. Reduce cercurile din jurul ochilor.

EXTRACT DE ROZMARIN este util pentru 
tenul uscat, matur, cuperotic.

ULEI ESENȚIAL DE LAVANDĂ are rol antifungic, antiseptic. 
Reduce formarea cicatricilor, calmează și hidratează pielea. 

CEARA DE ALBINE hidratează pielea și buzele, formând un 
film protector la nivelul pielii. Tratează eczemele și vergeturile. 

INGREDIENTE INCI
Olive Oil*, Calendula Officinalis Flower Extract; Chelidonium 
Majus Extract; Symphytum Officinale Extract; Salvia Officinalis 
Extract; Mentha Piperita Extract; Rosa Centifolia Extract; Galium 
Verum Extract; Melilotus Officinalis Extract; Plantago Lanceolata 
Extract; Cera Alba; Cocos Nucifera Butter; Chamomilla Recutita 
Flower Extract*; Tocopherol, Helianthus Annus Seed Oil; 
Helianthus Annus Seed Oil And Arnica Montana Flower Extract*; 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*; Lavandula Angustifolia Oil*.

*100 % din totalul ingredientelor provin din agricultură organică. 
Produs cosmetic natural și organic certificat de ecocert 
greenlife în concordanță cu standardul ecocert.

UNGUENT 11  PLANTE
Reparator, regenerant & calmant


