PRODUSE AYURVEDICE
de L’ Amar France
ÎNȚELEPCIUNE STRĂVECHE ȘI ȘTIINȚĂ MODERNĂ
BC 56 cremă 20g
Dr. Heel cremă 25g

Acnel gel 20 g

Protejarea, hidratarea și ca�felarea
călcâielor crăpate

An�sep�că, An�bacteriană,
Cicatrizantă

Controlul problemelor tenului și al
punctelor negre

Produs Ayurvedic pe bază de plante
pentru protejarea, hidratarea și
ca�felarea călcâielor crăpate până la
fisuri calcanee. Combinația de plante
din cremă are efect an�bacterian și de
calmare.

Produs Ayurvedic pe bază de plante
cu efect an�sep�c, an�bacterian și
cicatrizant. Regenerează pielea
deteriorată și o hrănește. Complex
de plante care ajută pielea să se
refacă
repede
după
răniri,
zgârieturi, arsuri și loviri.

Produs Ayurvedic sub formă de gel
pe bază de plante pentru acnee și
puncte negre. Se aplică o can�tate
foarte mică cu ajutorul aplicatorului
tubului, special creat pentru a doza
ușor aplicarea gelului exact pe
punctul dorit.

BC 56 cremă 20g

ANTISEPTICĂ, ANTIBACTERIANĂ, CICATRIZANTĂ

Conține: Extracte apoase din plantele: Shorea robusta resin, Azadirachta indica leaf, Pongamia
pinnata seeds, Cassia tora seed, Ficus infectoria bark, Glycyrrhiza glabra root, Celastrus
panniculatus Seeds, Jasad bhasma (oxid de szinc), si Excipien�.
• Are proprietăți de răcorire a pielii (cooling agent), hemosta�ce, astringente și an�sep�ce,
toate datorate ingredientelor ac�ve din extractele din plante:
• ajută, acționând ca barieră, în procesul de vindecare în caz de arsuri, ulcere și răniri ale pielii;
• alină mâncărimile (prurit) și durerile asociate cu ulcere și răni ale pielii:
Ca urmare a proprietăților enumerate, crema BC 56 poate fi folosită pentru protecția
an�sep�că în caz de rănire superficială a pielii cauzată de: tăieturi, zgârieturi, arsuri și ulcerații.

Acnel gel 20 g

Formulare bazată pe tratamente vechi Ayurvedice

Conține extracte apoase din : Azadirachta indica, Rubia cordifolia, Ocimum sanctum, Centella
asia�ca, Aloe barbadensis.
Performanta Acnel gel:
1. Acnel Gel conține Neem & Tulsi, plante bine documentate ș�ințific pentru efectele
an�bacteriene. Aceste plante dezinfectează zona afectată și readuc pielea la o stare sănătoasă.
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2. Neem oil și Rubia cordifolia au proprietăți astringente.

Dr. Heel cremă 25g

O cremă de îngrijire cu mul�ple proprietăți Ayurvedice, care
protejează și ajută la regenerarea călcâielor crăpate.
Compoziție: Conține extracte apoase din: Azadirachta indica,Glycyrrhiza glabra, Ficus
infectoria. Și conține: Shorea robusta, Sesamum indicum, Ricinus communis, Cinnamomum
camphora.
Dr. Heel ajută:
1. Procesul de regenerare: Ingredienți precum Azadirachta indica, Ficus infectoria și
Glycyrrhiza glabra au proprietăți hemosta�ce și astringente, cunoscute că ajută în procesul
de refacere a țesutului deteriorat al călcâiului.
2. Ca an�sep�c: Azadirachta indica și Shorea robusta sunt cunoscute pentru proprietățile
lor an�sep�ce și an�microbiene.
3. Pielea să devină ca�felată: Uleiul de Sesamum indicum (Uleiul de susan) și Uleiul de
Ricinus Communis (Uleiul de ricin) sunt folosite în produsele cosme�ce pentru a hrăni și
pentru a tonifia pielea. Uleiul de susan este un ulei care formează baza multor produse
Ayurvedice u�lizate în scop terapeu�c. Hrănește tegumentul călcâielor crăpate și uscate.
4. Având un efect de răcorire: Azadirachta indica și Glycyrrhiza glabra prezintă proprietăți
de răcorire, înlăturând senzația de arsura în zona călcâielor crăpate.

