MOLUSAN
Speciální balzám na ošetření pokožky s výskytem
molusek a bradavic
Objednací číslo: 2804

Moluskami jsou označovány kožní pupínky, které ve svém středu mají malý důlek. Mívají
barvu pokožky, povětšinou jsou však zarudlé, někdy se stává, že zhnisají. Jejich velikost
odpovídá zhruba velikosti hrachu, mohou však být i větší. Jedná se o infekční onemocnění virového původu. U dětí jde o celkem rozšířenou, přenosnou záležitost, neboť
k jejímu vzniku stačí kontakt s nemocným. U dospělých je jednou z přenosových cest
i pohlavní styk. Objevit se mohou kdekoli na pokožce, ať již jednotlivě či ve skupinách.
Některé éterické oleje v aromaterapii používané jsou známy svými antivirálními účinky.
Proto dostaly příležitost uplatnit se v přípravku MOLUSAN. Právě nevonící česnekový olej
v kompozici s ostatními éterickými oleji se velice osvědčil při péči o pokožku s výskytem
molusek a bradavic.
Hlavní obsahové složky: Bambucké máslo, lanolin. Éterické oleje: česnekový, růžový,
šalvějový, ze saturejky horské, hřebíčkový, niaouliový.
Použití: Na pokožku s moluskou nebo bradavicí naneseme přiměřené množství
MOLUSANU. Aplikujeme 2× denně.
TIP pana Hadka: Díky dobré přilnavosti MOLUSANU k pokožce jím překryjeme molusku
samotnou včetně nejbližšího okolí. Ošetřená místa doporučuji přelepit náplastí. Nejen
aby přípravek zůstal přímo na molusce, ale také aby neznečistil oděv. Ošetření provádíme minimálně 2× denně.

INCI: Lanolin, Butyrospermum Parkii Butter, Allium sativum
Bulb Oil, Salvia officinalis Oil, Rosa damascena Flower Oil, Litsea
Cubeba Fruit Oil, Satureia Montana oil, Cymbopogon martini Oil,
Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Thuja occidentalis Leaf Oil, Piper
nigrum Fruit Oil, Lavandula hybrida Oil, Melaleuca viridiflora Leaf
Oil, Cinnamomum zeylanicum Bark Oil, Eugenia caryophylus Fruit
Oil, Thymus vulgaris Oil

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

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