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Aloe MSM Gel
Алое МСМ гел

Код: 205
118 мг

ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА
Съвременният живот е безспирна 

поредица от физически дейности, които 
неизбежно се отразяват на телата ни. 
Скачане, вдигане на тежки предмети и 
навеждане водят до скованост и болки 
в ставите. Схванатите рамене, колена, 
тазобедрени стави и пръсти са вече нещо 
често срещано не само сред възрастните 
хора, но и сред по-младите. Спортни 
травми, пренатоварване, остеоартрит, 
както и обичайното износване на ставите 
с възрастта, предизвикват болки и умора, 
които затрудняват извършването на обик-
новени дейности.

Форевър Ливинг Продъктс представя 
новия „Алое МСМ гел“ – облекчаващ 
крем за болки в ставите и мускулите. 
МСМ означава метил сулфонил метан 
– органична сяра, която откриваме в почти 
всички живи организми. Сярата е третото 
най-изобилно присъстващо вещество в 
човешкия организъм и е ключов компонент 
на хрущялната и съединителната тъкани, от 
които са изградени ставите. С течение на 
времето професионалните натоварвания, 
спортните травми, остаряването и артри-

тът променят хрущялната тъкан. Тя става 
по-твърда и не така гъвкава. Хрущялните 
клетки губят голяма част от сярата, която 
поддържа стените им меки и пропускливи. 
Така токсичните течности, произвеждани от 
клетките, не могат да бъдат изхвърлени и 
причиняват възпаление и подуване, което 
пък води до натиск и болка.

„Алое МСМ гел“ предлага органична-
та сяра, която липсва на тялото ви, за да 
подобри ставните функции, да увеличи 
гъвкавостта и да облекчи болките. МСМ 
има противовъзпалително и болкоуспо-
кояващо действие. Той спира болковите 
импулси, преди да са стигнали до мозъка 
и така действа като аналгетик. Ключът към 
доставяне на МСМ директно там, където е 
необходим, е другата основна съставка на 
„Алое МСМ гел“ – чист, стабилизиран гел 
от алое вера. Освен че допълва действието 
на МСМ със своите естествени възстано-
вяващи и противовъзпалителни свойства, 
гелът от алое вера е известен и с прониква-
щата си способност. Той се усвоява бързо 
и ефективно от кожата, което го превръща 
в идеалната транспортна система за об-
лекчаващите свойства на МСМ.
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Новият „Алое МСМ гел“ на ФЛП съче-
тава двете си основни съставки с билкови 
екстракти – извлек от мечо грозде, масло 
от листата на чаено дърво, извлек от 
розмарин и бяла върба. Мечото грозде 
е силен диуретик и има антисептично 
действие. Розмаринът има обезболяващ 
и противовъзпалителен ефект, под фор-
мата на етерично масло традиционно се 
използва при натъртвания, изкълчвания, 
рани, ревматизъм. Маслото от листа на 
чаено дърво е естествено антисептично, 
антимикробно, антибактериално и анти-
гъбично средство. Успокоява леки поряз-
вания, рани и одрасквания. Има висока 
проникваща способност. Кората от бяла 
върба съдържа салицин, преработван от 
организма в салицилова киселина, която 
понижава нивата на простагландините, 
хормоноподобни вещества, причиняващи 
болки и възпаления. Конкретно се използва 
за облекчаване на остри хронични болки, 
включително главоболие, болки в гърба, 
врата и мускулите. Традиционно средство 
при артритни оплаквания – намалява отока 
и възпалението, повишава подвижността 
на ставите.

Не оставяйте болезнените стави и мус-

кули да сложат край на дейностите, които 
обичате най-много. Отвърнете на удара с 
новия „Алое МСМ гел“ от Форевър Ливинг 
Продъктс – естественият начин да облек-
чите болките в ставите.

СЪСТАВКИ
Гел от Алое Барбадензис (стабили-

зиран гел от алое вера), вода, диметил 
сулфон (МСМ), глицерин, триетанола-
мин, диметикон, екстракт от мечо грозде 
(Arctostaphylos Uva Ursi), натриев хиалу-
ронат, алантоин, токоферол (естествен 
витамин Е), масло от листата на чаено 
дърво (Melaleuca Alternifolia), екстракт от 
розмарин (Rosmarinus Officinalis), екстракт
от кора на бяла върба (Salix Alba), полисор-
бат 80, аскорбинова киселина, карбомер, 
динатриева етилендиаминтетраоцетна 
киселина, метилпарабен, диазолидинил 
карбамид.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА
Нанесете обилно и втрийте в кожата 

с масажиращи движения. Избягвайте кон-
такт с очите. Ако попадне в очите, изплак-
нете обилно с течаща вода в продължение 
на няколко секунди.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обезболяващо и противовъзпалително средство.

Чист и прозрачен гел, не оставя петна по дрехите.

Бързо действие.

Идеален спътник на „Форевър фрийдъм“.


