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Krém BALNARU TH je speciálně vyvinutý přípravek pro termoaktivní ošetření rukou. 
BALNARU TH je polomastný, velmi jemný, regenerační a pěstící přípravek, který díky 
svému složení účinných látek z rostlinných a éterických olejů blahodárně působí na stre-
sovanou pokožku rukou, podporuje regeneraci pokožky a může napomoci hojení drob-
ných trhlinek, poranění a záděr. Pokožka účinné složky přípravku aktivně přijímá, stává se 
jemnou a vláčnou.

Hlavní obsažené složky: Rostlinné oleje: jojobový, sójový, olivový, olej z pšeničných klíčků, 
olej z vlašských ořechů, bambucké máslo, mangové máslo, třezalkový macerát, Éterické 
oleje: levandulový, z mrkvových semen, čajovníkový, citronový. Lecitin. Včelí vosk, betaka-
roten, pantenol, kyselina mléčná. Vitamin E, A, F, C. 

Použití: V praxi nanášíme přiměřené množství přípravku BALNARU TH na pokožku rukou 
a krátce vmasírujeme. Takto ošetřené ruce vložíme do SÁČKU K TERMORUKAVICÍM, či 
zabalíme do FÓLIE PRO ZÁBALY a vložíme do předehřátých termo rukavic. Doba termo 
zábalu by se měla pohybovat v rozmezí 20–60 minut. Po ukončení termo zábalu vyjmeme 
ruce z termo rukavic, SÁČKU K TERMORUKAVICÍM či FÓLIE PRO ZÁBALY a kouskem buni-
činového ubrousku setřeme nevstřebané přebytky přípravku. Kombinací termo lokálního 
ošetření za použití termo rukavic a BALNARU TH dosahujeme významného zlepšení 
látkové výměny v rukou. Terapie se dále jedinečně osvědčila při ošetřování chronicky 
studených rukou a revmatizmu prstů rukou či zapěstí. Aplikaci termo zábalů doporučujeme 
provádět pravidelně 1–3× týdně dle individuálních terapeutických požadavků za účelem 
dosažení optimálních výsledků. Samotný přípravek BALNARU TH pak lze doporučit 
i k běžnému, každodennímu ošetřování pokožky rukou. Velmi vhodné je noční ošetření.

BALNARU TH
Regenerační krém vhodný pro péči o pokožku rukou

Objednací číslo: 1705

Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.

INCI: Aqua, Cetearyl alcohol, Hypericum perforatum Flower Extract, 
Simmondsia chinensis Seed Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Glycerin, 
Squalane, Triticum vulgare Germ Oil, Butyrospermum parkii Butter, 
Lecithin, Urea, Lanolin, Sodium cetearyl sulfate, Cera flava, Tocopheryl 
acetat, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Panthenol, Lavandula angu-
stifolia Oil, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Lavandula hybrida Oil, 
Retinyl palmitate, Lactic Acid, Citrus limon Peel Oil, Thymus serpyllum 
Oil, Salvia officinalis Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Rosa damas-
cena Flower Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Cananga odorata Leaf Oil, 
Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Allantoin, Daucus carota sativa Seed Oil

Skladování: Uvedená trvanli-
vost přípravku se uchováváním 
v temném a chladném prostředí 
podstatně prodlužuje (nejlépe 
v chladničce při teplotě 6–10°C).


