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Vaurioituneen ihon
paranemisen nopeuttamiseen
• Pienet ihovauriot ja naarmut
• Lemmikki- ja hyötyeläimet
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Repy Gel on dermatologinen, uuden ihon luonnollista
muodostumista edistävä geeli. Helppokäyttöinen
geeli on tarkoitettu pienten ihovaurioiden ja naarmujen hoitoon. Repy Gel on kustannustehokas jopa
pitkäaikaisessa käytössä.
Repy Gelin alkuperäinen ja patentoitu seos on orgaaninen ja kiinnittyy iholle luontaisesti. Repy Gelissä
on kitkerä maku, joka ehkäisee eläintä syömästä
tuotetta.
Repy Gel ei ole lääke ja se on myrkytön, vaaraton
eikä sisällä FEI:n kieltämiä aineita.

Mitä Repy®Gel sisältää?
Repy Gel edistää uuden ihon luonnollista muodostumista Adelmidrol-rasvahappojohdannaisen avulla.
Ihossa sijaitsevat mast-solut vaikuttavat ihon uudistumiseen. Adelmidrol tukee mast-solujen toimintaa
ihon luonnollisessa korjaantumisprosessissa.
Repy Gelin sisältämät punahattu-uute ja jäkäläuute
vahvistavat ihon luontaista vastustuskykyä. Geelin
glyseriinipohja sitoo ainesosat yhteen ja luo optimaaliset kosteusolosuhteet iholle. Glyseriini toimii myös
antibakteerisena aineena.

Käyttö:
Levitä riittävästi tuotetta halutulle alueelle. Toista levitys kaksi
kertaa päivässä, tai tarpeen mukaan myös useammin. Puhdista
iho geelistä ennen uutta levityskertaa. Tuote poistuu iholta vesipesulla. Geelin paikallaan pysymisen voi varmistaa siteellä tai
sidoksella. Tuote sisältää orgaanisia ainesosia ja näin ollen koostumus voi vaihdella.
Ainesosat:
Vesi, glyseriini, adelmidrol (INN) dikarboksyylihappo, algiinihappo, magnesium hyaluronate trans-traumatate, echinacea
purpurea, usnea barbata, 2-bromi-2-nitro-1, 3-propaanidioli.
Pakkauskoko 75 ml. Säilytys huoneenlämmössä valolta suojattuna. Parasta ennen-päivä pakkauksessa.

MITÄ MAST-SOLUT OVAT?
Mast-solut toimivat ihon paranemisprosessin kapellimestareina.
Ihon rikkouma aktivoi mast-solut toimimaan. Mast-solut ovat
tiedonvälittäjiä, jotka omalta osaltaan tukevat ihon paranemista
tuomalla paikalle prosessin eri vaiheisiin tarvittavia rakennuspalikoita.
Mast-solujen tiedonvälitysprosessi saattaa häiriintyä ihon rikkouman ominaisuuksista johtuen. Näitä voivat olla mm. tulehdustila, sijainti, liian kosteat tai kuivat olosuhteet, mekaaninen
ärsytys tai muut ongelmat. Mast-solujen häiriintynyt viestintä
voi aiheuttaa mm. ihon paranemisen pitkittymistä.

Maahantuoja: Lymed Oy | Pyhäjärvenkatu 5 A | 33200 Tampere

Jälleenmyyjät osoitteesta: lymedanimal.fi

