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

INCI: Arnica montana Flower Oil, Aesculus hippocastanum Oil, 
Hypericum perforatum Flower Extract, Triticum vulgare Germ Oil, 
Canola Oil, Glycine soja Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Lecithin, 
Tocopheryl acetat, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Juniperus 
communis Fruit Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Retinyl palmitate, 
Origanum majorana Flower Oil, Cinnamomum ceylanicum Leaf Oil

THERMOTON
Masážní olej

Objednací číslo: 2712

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

Masážní olej, který díky obsaženým složkám může mít jemné prokrvující, protizánětlivé 
a protibolestivé účinky. Těší se velké oblibě u lidí trpících artritidou. Schopnost podpory 
zlepšené tvorby kloubního maziva a protibolestivé účinky dovedou ocenit i postižení 
artrózou. Jeho účinky využijí také ti, které trápí problém zkracování šlach. Masáž je 
v tomto případě nutno provádět alespoň 2× denně. Je evidentní, že masážní olej THER-
MOTON je mnohoúčelový přípravek s vynikajícími terapeutickými vlastnostmi, které 
jsou dané díky použitým éterickým olejům. Nejednou jsem již od masérů slyšel, že lepší 
přípravek ještě v rukou neměli.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: mandlový, kanolový, z pšeničných klíčků, atd. 
Rostlinné maceráty: třezalkový, arnikový, kaštanový. Lecitin. Éterické oleje: skořicový, 
rozmarýnový, jalovcový, majoránkový, atd. Vitamíny A, E, F.

Použití: Masážní olej THERMOTON vmasírujeme do postižených míst. Podstatného 
zvýšení aromaterapeutického účinku dosáhneme provedením zábalu do FÓLIE PRO 
ZÁBALY na postiženém místě po masáži. Trvání zábalu se pohybuje zhruba kolem jedné 
hodiny. Ošetření se provádí dle závažnosti problému 2–3× týdně, u těžších problémů se 
nabízí i možnost každodenní aplikace přípravku. Nutno zdůraznit, že ani tento přípravek 
nepracuje na tzv. tabletovém principu, kdy účinek nastoupí za půl hodiny a za další 
dvě hodiny přestává působit. Zde je nutné absolvovat dlouhodobější kúru. Dosažené 
výsledky pravidelného používání přípravku pak mají dlouhotrvající charakter.


