Elemi je mast určená k použití při projevech zánětlivého stavu vemene. V ní
obsažené byliny vykazují velmi široké spektrum působení. Elemi mast má
protizánětlivé vlastnosti, a proto masáž vemene touto mastí omezuje
množství somatických buněk v mléce. V masti Elemi obsažené účinné látky
brzdí množení bakterií (Staphylococcus aureus, Sterptococcus sp.,
Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa,
Klebsiella pneumonaiae), virů (Hermes simplex virus – virus způsobující
zánět struků) a kvasinek (Candida sp.) Krom toho aktivizují funkci
imunitního systému, prohřívají a zlepšují krevní oběh. Díky formě masti má
Elemi na kůži zvláčňující, promašťující a hydratační účinky. Působí také
anesteticky a urychluje hojení proleženin a omrzlin.
Účinky: * omezení množství somatických buněk * prohřátí a podpora krevního oběhu
* imunostimulační * lokálně anestetické * zlepšuje elasticitu kůže * protizánětlivé a antiedemické
* bakteriostatické, antivirózní a antimykotické *
Složení: Elemi pryskyřice, kafr, listy jinanu dvoulaločného, třapatka nachová,
levandulový olej, rakytníkový olej, parafin.
Použití: Při výskytu mastitidy vtírat Elemi mast do kůže
vemene 2x denně po dojení po dobu několika dní až
do ústupu zánětem způsobených změn.
Balení: láhve 450 g; kanystry 4,5kg

Díky obsahu silice z japonské máty a výtažku měsíčku je ENA gel určen k
mazání vemen při výskytu či riziku mastitidy. Používáme po každém dojení až
do ústupu změn. Působí protizánětlivě a antibakteriálně, čímž omezuje
množství somatických buněk v mléce. Lze použít proti předporodním otokům
vemene a otokům při zánětlivých stavech. Gel také chrání kůži před
vysušením, urychluje její regeneraci, zvyšuje její elasticitu, čímž brání jejímu
popraskání. Účinné látky bylinného původu vemeno celkově prohřívají a
zlepšují jeho prokrvení. Zároveň díky obsahu mentolu dochází k lokálnímu
ochlazení snižující bolestivost vemene. ENA gel umožňuje likvidaci
zánětlivých stavů po kousnutí hmyzem, urychluje hojení proleženin a
omrzlin, zmírňuje podráždění a revmatické a svalové bolesti.
Účinky: * ochlazuje * má stahující účinky * působí proti otokům vemene * snižuje bolestivost
vemene * prohřívá a zlepšuje prokrvení vemene * působí protizánětlivě a antibakeriálně
Složení: Voda, propylenglykol, extrakt z měsíčku
lékařského, máta příbuzná, PEG-40, hydrogenovaný
ricinový olej, mentol, kafr, karbomer, triethanolamin,
methylchloroisothiazolinon, methylisothiazolinon, CI
42090, CI 19140.

Použití: Při riziku nebo výskytu mastitidy. Gel je
potřeba vetřít do kůže vemene a struků hned po
nebo mezi dojením.
Balení: dózy 450 g; kanystry 4,5kg

Ena mast působí proti otokům, protizánětlivě a má hřejivý účinek. Tlumí
otoky vemene v období porodním i na vrcholu laktace, chrání před
vysušením, tvořením prasklin a rohovatěním kůže. Regeneruje, chrání a
snižuje somatické buňky v mléku. Účinné látky bylinného původu vemeno
celkově prohřívají a zlepšují jeho prokrvení.
Složení: Voda, propylenglykol, extrakt z květu měsíčku
lékařského, máta příbuzná, cetearyl alkohol, glycerin,
glyceryl stearát, ceteth-20, stearylalkohol, steareth-7, 10, kaprilový/kaprinový triglycerid, tekutý parafín,
ethylhexyl stearát, mentol, dimetikon, extrakt
propolilsu,
methylisothiazolinon,
methylchloroisothiazolinon.

Použití: Při riziku nebo výskytu mastitidy. Mast
je potřeba vetřít do kůže vemene a struků hned
po nebo mezi dojením.
Balení: dózy 450 g; kanystry 4,5kg
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