
Quick                                              РУСКИ                                                      200 мл 

                                        БАЛЗАМ                          БЕЗ ПАРАБЕН 

 

Состојки (INCI): Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Propylene Glycol, Glycerin, Camphor, 

Carbomer, Capsicum Frutescens Fruit Extract, Vanillyl Butyl Ether, Gaultheria Procumbens 

(Wintergreen) Leaf Oil, Phenoxyethanol, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, 

Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Oil, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Cl 16255, Cl 14720, Cl 

28440. 

Рускиот балзам е формулиран врз база на капсаицин, изолиран од лутата пиперка, 

кој манифестира локално антиревматско и антиинфламаторно дејство. На местото на 

нанесувањето, ја подобрува периферната циркулација со зголемено црвенило и 

температура на кожата, предизвикувајќи пријатно чувство на загревање. Основниот 

механизам на дејствување се базира на активација на јонските канали (ТРПВ1), 

осетливи на надворешни дразби и висока температура. ТРПВ1 се широко експримирани 

на мембраната на сензорните неврони во кожата, т.н. ванилоидни рецептори од типот 1 

(ВР-1). Капсаицинот во својата структура содржи ванилил група, која со врзување за 

рецепторите ВР-1, создава и пренесува нервен импулс кој во мозокот се интерпретира 

како жарење и чувство на пецкање. Со повторена подолга активација, доведува до 

намалување на количината невротрансмитери за топлина, што резултира со смирување на 

болката и воспалението. 

Рускиот балзам се користи за ублажување на мускулно-скелетните болки, напнатоста и 

вкочанетоста на зглобовите, проследени со оток. Помага кај остеоартрозата, спортските 

повреди, грчеви на мускулите, вкочанетиот врат и болки во грбот (лумбалем синдром). 

Поради долготраен топлотен ефект, помага кај сите ревматични заболувања кои се 

посебно изразени во поладниот дел од годината. 

Помага кај: 

- ревматичните заболувања, грчеви и болки во мускулите 

- напнатоста и вкочанетост во зглобовите 

- ослабената периферна циркулација 

Начин на употреба: 

Да се нанесе балзам неколку пати дневно на болното место и со кружно движење да се 

втрие производот до целосно впивање. Ефектот на загревање се јавува после неколку 

минути. 

Напомени: 

Препаратот е наменет само за надворешна употреба. Да се избегнува контакт со очите, 

слузокожата или оштетената кожа. Доколку дојде до контакт, веднаш да се испере со вода. 

Не се препорачува примена кај лица преосетливи на некои од состојките. 



Начин на чување: Да се чува на температура до 25ºС, подалеку од дофат на децата. 

Рок на употреба: 3 години. 

Пакување: Туба со 200 мл балзам. 

Произведувач: Есенса д.о.о. 

Слободна Зона Белград, Вилине воде бб, Република Србија 

Застапник, увозник и дистрибутер: Септима дооел, ул.Христо Татарчев 13 бр. 9, Скопје, 

Р.Македонија, тел. 02 30 60 175 

 


