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ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ  ΓΡΗΓΟΡΗ  ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ:

ΕΠΙΧΕΙΛΙΟ ΕΡΠΗΤΑ
ΕΡΠΗΤΑ ΓΕΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΕΡΠΗΤΑ
ΕΡΠΗΤΑ ΜΕΣΑ Ή ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ
ΤΗ ΜΥΤΗ                          
ΑΛΛΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ

Το HERPesEX είναι ένα τζελ για τις φουσκάλες και τον
έρπητα στα χείλη, το στόµα, τη µύτη και την περιοχή των
γεννητ ικών οργάνων.  Το  τζελ  ε ίνα ι  φτ ιαγµένο
αποκλειστικά µε φυσικά συστατικά και έχει ειδική σύνθεση
που εξουδετερώνει τον ιό του έρπητα, επουλώνει την
κάκωση και ταυτόχρονα ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα.
Το τζελ µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί προληπτικά για τη
µείωση ή την εξάλειψη της εµφάνισης του ιού.

Tί προσφέρει το HERPesEX; 
1. αντιϊκή δράση – η βάση
2. επουλωτική δράση – η ουσία
3. αντιµετωπίζει τον πόνο µε ευχάριστη γεύση –
    το επιπλέον πλεονέκτηµα

Σειρά φυσικών προϊόντων TULImed®, με τα
υψηλότερα πρότυπα ποιότητας της Ελβετίας.

Π ε ρ ι έ χ ε ι  Μ ό ν ο  φ υ σ ι κ ά  σ υ σ τ α τ ι κ ά :
Τα ισχυρά φυσικά συστατικά του HERPesEX επιταχύνουν
την αναδόµηση των βαθύτερων  στιβάδων του
κατεστραµµένου δέρµατος και ταυτόχρονα διεγείρουν την 
ανάπτυξη των κυττάρων της επιδερµίδας. Κατά συνέπεια,
βοηθούν στην ταχεία αποκατάσταση του φυσικού φραγµού
του δέρµατος. 

µέλι και µιµόζα η λεπτανθής (mimosa tenuiflora)
για γρήγορη επούλωση
αλχηµίλλη (achemilla vulgaris) για γρήγορη αντιϊκή δράση
εχινάκεια (echinacea) ως ανοσοδιεγερτικό

Τι είναι το HERPesEX;

Συνιστούµε να αγοράσετε ένα επιπλέον HERPesEX πριν
από τις διακοπές σας για το "φαρµακείο του ταξιδιού"
ώστε να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις στη διάρκεια
των πιο πολύτιµων ηµερών του έτους.

ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Οδηγίες χρήσης: 
Για τοπική χρήση µόνο. Εφαρµόστε 3 µε 4 σταγόνες απευθείας
πάνω στις πάσχουσες περιοχές του δέρµατος 3 φορές στη
διάρκεια της ηµέρας και µία φορά το βράδυ πριν από τον ύπνο. 


