Léto bez nehod
Léto čas dovolených a radovánek na čerstvém vzduchu je však neodmyslitelně
spjato i s drobnými nehodami. Tu spadneme z kola, tu si zvrtneme kotníček nebo
přetížíme tenisový loket.

Tyto maličkosti nám mohou pěkně znepříjemnit krásný letní čas.Hitem posledních
let se proto stal speciální protiotokový a protizánětlivý jílARGEA, špičkový
přípravek vyvinutý ve spolupráci s lékaři a fyzioterapeuty Clinica Mobile Moto GP.
Historie využítí jílů pro terapeutické účely sahá do starého Egyptu, kde lékaři
faraónů používali žlutou okru (jílovitá půda s obsahem oxidu železitého) jako
léčebnou látku a zároveň i jako dezinfekční prostředek při mumifikaci.
Dnes mezi nejpoužívanější v medicíně a kosmetice patří bílý a zelený jíl.
Absorbční síla jílu daná mikromolekulárním složením se pohybuje v rozmezí 20%
až 50% hmotnosti a týká se jak absorbce tekutin, tak i toxinů.
Aplikací jílu se nastartuje proces osmózy při kterém jsou toxiny obsažené v buněčné tekutině absorbováni jílovým
zábalem, který opačně vypouští ionty prospěšných minerálů pro kompletní výměnu na buněčné úrovni a přináší tak
okamžitý pocit úlevy.
Energetická schopnost jílu přináší buněčnou rovnováhu díky obsahu přírodních oligo-elementům.

V čem je výjimečná ARGEA?
 K vlastnostem bílého a zelného jílu ARGEA přidává účinek esenciální olejů a přírodních výtažků, které využívají
iontovou výměnu jílu ve tkáních.
 Horská Arnika s výrazným protizánětlivým efektem přináší zklidnění bolestivým a zánětlivým tkáním.
Fytoextrakty břečťanu, mořských ras a Aescinu aktivují mikrooběh s následným drenážním efektem.
 Čisté esenciální oleje citrónu, máty, cypřiše, hřebíčku, levandule, šalvěje a tymiánu působí detoxikačně,
antirevmaticky a protizánětlivě.
 Vitamín E zklidňuje a vyživuje pokožku.

Kdy použít ARGEA?










Okluzní zábal ARGEA výrazně urychluje hojení, redukuje otok i bolest.
Zánětlivé tendinopatie (Achillova šlacha, tenisový loket atd.)
Kloubní traumata (distorze)
Traumata šlach, vazů, svalů
Naražení a zhmoždění
Otoky
Hematomy
Svalová únava
Artróza (zvýšení hybnosti a redukce bolesti)

Jak použít ARGEA?
 ARGEA je vysoce účinný přípravek pro okluzní zábaly se 100% přírodních
účinných látek.
 Stačí aplikovat vrstvu 1-2 mm na postiženou oblast a překrýt transparentní fólií.
 Zábal se nechá působit minimálně 2-3 hodiny.
 Pro maximalizaci efektu se doporučuje ponechat zábal přes noc.
 Poté ARGEA stačí omýt čistou vodou.

Zkušenost s Argeou:
"Včera jsem Ladronce na bežel deset kilometrů a malinko jsem přecenil své sily. Mám problémy s
meniskem, po větší zátěži mi koleno vždy oteče a trvá minimálně týden než otok kolene zmizí. Na
doporučení kamaráda jsem si koupil sáček jílu Argea. Jíl jsem měl na koleni přes noc a ráno jsem byl
úplně fit. Opravdu to funguje."

