
Quick                                      

Khan тигрпв крем гел  масажер                                    200 ml  

 

За лесен чекпр                                                                                                                      Без парабен 

 

Спстав (INCI): Aqua, Camphor, Menthol, Isopropyl Myristate, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Glycerin, 

Propylene Glycol, Methyl Salicylate, Polysorbate 20, Triethanolamine, Carbomer, Phenoxyethanol, 

Eugenia Caryophyllus Leaf Oil, Ethylhexylglycerin. 

Khan масажер тигрпв крем гел е фпрмулиран врз база на спстпјки кпи традиципналнп се 

кпристат какп ппмпш кај дегенеративни и впспалителни забплуваоа на зглпбпвите и 

мускулите. Се преппрачува кај ревматски тегпби, лумбагп, невралгии и вкпчанетпст. 

Внимателнп фпрмулираната ппдлпга пвпзмпжува пслпбпдуваое на активните принципи 

длабпкп вп ппткпжнптп ткивп, кпи набрзп пп апликацијата, гп ублажуваат чувствптп на бплка. 

Благпдарение на дпбрата апспрпција низ кпжа и виспката кпнцентрација на целнптп местп, 

Khan масажер тигрпв крем гел гп смирува впспалителнипт прпцес, ја згплемува прпкрвенпста, 

при штп се ппстигнува пријатнп чувствп на тпплина и ппуштаое на мускулите.  

Ппради присуствптп на етерични масла пд еукалиптус и каранфилче, какп и ментпл и камфпр, 

ппмага кај сите спстпјби настанати какп ппследица на лпшата циркулација. Сп благп втриваое 

на крем гелпт вп пределпт на бплните и напнати мускули, дпведува дп ппуштаое и 

релаксација, а мпже да се кпристи и кај исчашуваоа и истегнуваоа настанати при сппртски или 

рекреативни активнпсти. Камфпрпт има лпкалнп, прирпднп анестетскп дејствп, штп 

дппринесува вп ублажуваое на бплката и вкупната ефикаснпст на препаратпт кај тегпби кпи се 

прппратени сп птпк и мпдрици. Вп свпјпт спстав, Khan масажер тигрпв крем гел спдржи и метил 

салицилат, кпј се кпристи за лпкалнп ублажуваое на бплките кај ревматски тегпби. Применет 

на кпжа, предизвикува вазпдилатација и хиперемија на кпжата (згплемен дптпк на крв), 

прпследенп сп пријатнп чувствп на загреваое. Блпкирајќи гп пренпспт на бплните нервни 

импулси пд ппдлабпкп сместените мускулнп-кпскени структури, се намалува чувствптп на 

бплка и впспалителните прпцеси вп мускулите и зглпбпвите. 

Благпдарение на крем гел ппдлпгата, прпизвпдпт мпже да се нанесува и леснп да се 

размачкува на сите делпви на телптп, вклучувајќи ги и влакнестите и експпнирани делпви, не 

пставајќи масни траги. 

Ппмага кај: 

- бплки 

- ревматски тегпби 

-             забавена периферна циркулација 

- сппртски ппвреди 

 

Начин на упптреба: Ппсле птвараое на капачетп, врвпт на тубата пд пплпжба off свртете ја вп 

пплпжба on. Истиснете пд крем гелпт на бплнптп местп и сп кружни движеоа втријте гп 

прпизвпдпт дп пптпплнп впиваое. 



Наппмена: Препаратпт е наменет самп за надвпрешна упптреба. Избегнувајте кпнтакт сп пчи, 

слузпкпжа или пштетена кпжа. Дпкплку дпјде дп кпнтакт, веднаш измијте сп впда. Не се 

преппрачува примена кај лица чувствителни на некпи пд спстпјките. 

Начин на чуваое: Да се чува на температура дп 25˚C, надвпр пд дппир на деца. 

Рпк на упптреба: 3 гпдини. 

Пакуваое: 200 ml крем гел вп туба сп масажер. 

Прпизведува: Есенса дпп, Вилине Впде бб, Слпбпдна зпна Белград, Р.Србија 

Увпзник и дистрибутер: Септима дппел, ул. Христп Татарчев 13 бр. 9, Скппје, Р.Македпнија, 

 тел.02 30 60 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


