
Quick 

Кан (Khan) 
                                                                                                 200 мл 

тигров крем гел         БЕЗ ПАРАБЕН 

За лесен чекор 
Состојки (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. 

Кан тигровиот крем гел е формулиран врз база на состојките кои традиционално се 

користат како помош кај дегенеративните и воспалителни заболувања на зглобовите и 

мускулите. Се препорачува кај ревматичните заболувања, лумбага, невралгија и 

вкочанетост. Внимателно формулираната подлога овозможува ослободување на активните 

принципи длабоко во поткожното ткиво, кои набрзо после аплицирањето, ја ублажуваат 

болката. Благодарение на добрата апсорпција низ кожата и високата концентрација на 

целното место, Кан тигровиот крем гел го смирува воспалителниот процес, ја зајакнува 

прокрвавеноста, при што се постигнува пријатно чувство на топлина и опуштање на 

мускулите. 

Поради присуството на етерските масла на еукалиптус и каранфилчето, како и ментолот и 

камфорот, помага кај сите состојби настанати како последица на лошата циркулација. Со 

благо втривање на крем гелот во пределот на болните и напнати мускули, доведува до 

опуштање и релаксација, а може да се користи и при шинувања, исчашувања и 

истегнувања настанати при некои спортски и рекреативни активности. Камфорот има 

локален, природен анестетски учинок, што придонесува за ублажување на болката и 

вкупната ефикасност на препаратот кај тегобите што се проследени со оток и модрици. Во 

својот состав, Кан тигровиот крем гел содржи и метил салицилат, кој се користи за 

локално ублажување на болките кај ревматичните заболувања. Применет на кожата, 

предизвикува вазодилатација и хипереремија на кожата (зголемен доток на крвта), 

проследена со пријатно чувство на загревање. Блокирајќи го преносот на болните нервни 

импулси од подлабоко сместените мускулно-скелетни структури, го намалува чувството 

на болка и воспалителните процеси во мускулите и зглобовите. 

Благодарение на крем гелот подлогата, производот може да се нанесува и лесно да се 

размачкува на сите делови од телото, вклучувајќи ги косматите и експонирани делови, не 

оставајќи мрсни траги. 

 

 



Помага кај: 

 

 болките 

 ревматичните заболувања 

 успорените периферни циркулации 

 спортски повреди 

 

Начин на употреба: 

Да се нанесе крем гелот на болното место и со кружни движења да се втрие производот до 

целосно впивање.  

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 измие со вода. 

Не се препорачува примена кај лицата 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 крем гел. 

Произведувач: ЕСЕНСА д.о.о. Слободна Зона Белград, Вилине воде бб, Република 

Србија 

www.esensa.rs 

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

Р.Македонија, тел. 02 30 60 175 
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