Linia Sportowa
Żel START - Dzięki swojej oryginalnej formule
żel START jest idealnym "ogrzewaczem",
dostarcza ciągłego efektu ocieplenia jak również
pomaga chronić skórę przed zimnem. Produkt
zawiera kompleks ekstraktu roślinnego
CAPSICUM (słodka papryka), który uaktywnia
mikrokrążenie skóry powodując
natychmiastowe uczucie ciepła, ale bez rumienia
na skórze.
Przygotowuje skórę i mięśnie przed wysiłkiem.
SKŁADNIKI AKTYWNE: NICOTAFURYL *
CAPSICUM
STOSOWANIE: Wyjątkowo użyteczny dla
sportowców przebywających w zimnych
warunkach pogodowych, może służyć do
miejscowego ogrzewania mięśni, przy stanach
zapalnych np; zawianie, rwa kulszowa, po
urazach. Przydatny jest także dla osób
pracujących zimą na powietrzu lub w każdym
przypadku potrzeby rozgrzania się. stosuj 2-4
razy w ciągu dnia cienką warstwą, nie ma
potrzeby masażu, tylko dobrze rozsmaruj. 75 ml
Cena 55,00
Produkt wybrane przez Francuską Narodową
Komisję Medyczną na Olimpiadzie w Pekinie
Zalecane i stosowane przez sportowców w wielu
krajach, między innymi przez zawodników:
Semi-marathon de Paris * Marathon de Monaco
* Defi dole Defi Sports Akileine
ŻEL RELAX - Uśmierza zmęczone mięśnie po
uprawianym sporcie. Jednocześnie może być
używany przed sportem, w wypadku sztywnych
(twardych) mięśni. RELAX przywraca
mięśniom naturalne elementy, które pomagają
wyeliminować substancje Nagromadzone
podczas sportu (kwas mlekowy, sód). Uwalnia
toksyny a mięśniom przywraca oryginalną
gibkość. SKŁADNIKI AKTYWNE:
Aminokwasy * Potas * Magnez (dzięki
magnezowi właściwie pracują mięśnie)
SPOSÓB UŻYCIA: Wystarczy nanieść na
skórę żel, bez potrzeby długiego masażu. 75 ml
Cena 55,00
Produkty wybrane przez Francuską Narodową
Komisję Medyczną na Olimpiadzie w Pekinie

Zalecane i stosowane przez sportowców w wielu
krajach, między innymi przez zawodników:
Semi-marathon de Paris * Marathon de Monaco
* Defi dole Defi Sports Akileine
NOK jest produktem przeciw wszelkiego
rodzaju otarciom, pęcherzom, odparzeniom i
podrażnieniom skóry. Przeznaczony dla osób
uprawiających sporty, podczas których skóra
ociera się o skórę, jakiś sprzęt czy też ubranie
sportowe (biegając w butach, otarcia w butach
narciarskich, zatarcia od spodenek rowerowych
itp.). Intensywnie nawilża, wzmacnia, poprawia
odporność i elastyczność skóry. Chroni skórę
przed zaczerwienieniami i pęcherzami,
otarciami stóp, pachwin.
SKAŁDNIKI AKTYWNE: 30% Naturalny
Ekstrakt z Karite (masło shea). Dzięki
zawartości 30% karite, które dostarcza skórze
naturalne elementy: witaminy, fitosterol,
oligoelementy, dające skórze idealną i
optymalną wilgotność, zwiększa odporność,
dzięki czemu zostaje opóźniony proces
formowania się pęcherzy.
SPOSÓB UŻYCIA: Produkt zaleca się używać
szczególnie przez maratończyków, triatlonistów,
narciarzy itp.. Wskazane jest rozpoczęcie
używania kremu na 20 dni przed zawodami
sportowymi czy sezonem sportowym, w celu
uodpornienia skóry. 75 ml Cena 55,00
Produkty wybrane przez Francuską Narodową
Komisję Medyczną na Olimpiadzie w Pekinie
Zalecane i stosowane przez sportowców w wielu
krajach, między innymi przez zawodników:
Semi-marathon de Paris * Marathon de Monaco
* Defi dole Defi Sports Akileine

CLEAN - Żel pod prysznic 2 w 1 do ciała i
każdego rodzaju włosów.
• oczyszcza skórę z potu po sporcie
• tonifikuje i wspomaga regenerację
• pH przyjazne dla skóry
Składniki aktywne: tonizujące olejki cytrusowe
i energizujące sole mineralne. 75 ml
Cena 55,00
Produkty wybrane przez Francuską Narodową
Komisję Medyczną na Olimpiadzie w Pekinie
Zalecane i stosowane przez sportowców w wielu
krajach, między innymi przez zawodników:
Semi-marathon de Paris * Marathon de Monaco
* Defi dole Defi Sports Akileine

KIMAS To skuteczny olejek do masażu z
arniką, olejkiem z pestek winogron, mentolem o
działaniu przeciwzapalnym. Nie pozostawia
tłustej powłoki na skórze, rozluźnia napięcie
mięśni, odświeża, odpręża, chroni wewnętrzne
warstwy skóry tworząc na niej ochrony film.
Doskonałe przygotowanie do sportu jak również
regeneracja dla mięśni. Do stosowania przed i
po uprawianiu sportu. Jest zalecany do
szybkiego odzyskania dobrego stanu mięśni bez
masażu. Kimas zapewnia głęboki i kojący
masaż. 200ml Cena 65,00

SUN (wodoodporny) 50 UVB 27UVA+++
Zapewnia niewidoczną, wysoką skuteczność
ochrony przeciwsłonecznej UVA/UVB oraz
przed alergiami słonecznymi i dermatozami
dzięki kompleksowemu połączeniu
opatentowanych filtrów w mikrokapsułkach i
nowoczesnego foto-stabilnego filtra
organicznego Tinosorbs. Stworzony specjalnie
do skóry z alergią na słonce oraz na super
wrażliwe miejsca. Stosować na początek
opalania i po każdej, a zwłaszcza po każdym
wytarciu się ręcznikiem. 50 ml Cena 65,00

Spray „Tano”:
Przygotowanie skóry poddanej tarciu. Spray
TANO został specjalnie zaprojektowany do
przygotowania stóp na duże odległości i tarcia,
dzięki czemu skóra stóp jest bardziej odporna i
mocniejsza. Polecany dla stóp sportowców
uprawiających dyscypliny wytrzymałościowe
(maraton, trasy, trekking ...) Przyspiesza
naturalny proces utwardzenia, wzmocnieniu i
wytrzymałości skóry stóp. Sprawia, że skóra stóp
jest bardziej odporna i mocniejsza. Na 3 tygodnie
przed udziałem: np. w maratonie, trekkingu,
biegach na długie dystansy, spryskaj niewielką
ilością spray TANO całe podeszwy stóp, raz
dziennie Wskazówka: rano stosować TANO i
krem NOK wieczorem. 100 ml Cena 55,00
Składniki aktywne:
Aqua, chlorohydrat glinu, siarczan cynku, kwas
winowy, imidazolidynylomocznik, azotan
magnezu, metylochloro-tolazolinon, chlorek
magnezu, metyloizotlazolinon.

