
МК  Khan тигров  крем гел    Quick 

100 ml 

 

Состав (INCI): 

Aqua Camphor,Menthol,Isopropyl miristate, Eucalyptus Globulus oil, Glycerin, Propylene 

Glucol, Polysorbate 80,Triethanolamine, Carbomar Eugenia Caryophylus Oil, Methylparaben, 

Propylparaben. 

 

Делување: 

Благодарение на присуството на етерните масла од еукалиптус и каранфилче како и 

присуството на ментол и камфор, по втривањето на крем – гелот на кожата се 

подобрува периферната циркулација и се постигнува благо анестезирачки ефект, при 

што чувството на болка постепено се намалува.Khan тигровиот крем - гел се 

употребува како помош при ублажување на болка кај  хронични дегенеративни 

заболувања на зглобовите и мускулите како и кај лесни повреди на спортисти и 

рекреативци.Khan тигровиот крем – гел ги ублажува честите и упорни главоболки. 

Начин на употреба: 

Нанесете го крем – гелот на болното место на кожата со благо втривање и масирање, 

со што се постигнува пријатно чувство на топлина и опуштање на мускулите. 

Третираното место може да се покрие со памучна ткаенина, за да се засили чувството 

на топлина.Постапката се повторува 2 – 4 пати дневно.Кај главоболка се втрива крем- 

гелот во пределот на слепоочниците со благо масирање. 

Напомена: 

Производот не се користи во случај на преосетливост на состојките. 

Khan тигровиот крем – гел е наменет само за надворешна употреба.Да се внимава крем 

– гелот да не дојде во контакт со очи, слузокожа или оштетена кожа.Во колку дојде во 

контакт веднаш да се измие со млака вода..По секоја употреба задолжително да се 

измијат рацете. 

Чување: 

Затворената туба да се чува на температура до 25º C вон дофат на деца. 

Рок на траење:30 месеци 

Датумот на производство е содржан во серискиот број втиснат на тубата. 

Начин на чување: 

Затворена туба да се чува на температура до 25C,вон дофат на деца. 

Пакување: 

Туба од 100 ml крем гел. 

Производител: 

Есенса доо,Слободне Зоне,Белград,Вилине Воде бб ,Р.Србија 

Увозник и дистрибутер: 

Септима доо,Сава Ковачевиќ 13 бр.9 Скопје,тел.02 30 60 175 Р.Македонија 

 
 


