
CURARINA

MAST 

s ECHINACEOU
mandlovým olejem a pantenolem

Regenerace &
reparace

s přirozenými
extrakty Echinacey

„Příroda léčí“

Přirozená regenerace a reparační efekt

®

S přírodními výtažky Echinacey
CURARINA® mast s ECHINACEOU obsahuje
cenné látky přirozeně obsažené v rostlinách
Echinacea purpurea (třapatka nachová) a
Echinacea angustifolia (třapatka úzkolistá) a
také mandlový olej a pantenol ve výborně
snášenlivém hydratačním masťovém zákla-
du. Ošetřující vlastnosti vysoce kvalitního
mandlového oleje a pantenolu jsou posíleny
přírodními rostlinnými látkami.

Mast má reparační efekt
Již kmeny severoamerických indiánů použí-
valy přípravky z  Echinacey pro jejich hojivý
účinek a pro urychlení hojivých procesů na
kůži. Reparační princip cenných rostlinných
výtažků podporuje přirozené autoreparační
síly pokožky, čímž zklidňuje, chrání a pod-
poruje přirozenou regeneraci poškozených
a iritovaných míst na kůži.

CURARINA® mast s ECHINACEOU
činí pokožku odolnou a chrání ji před iritace-
mi. Drsná, suchá pokožka se znatelně změk-
čí a zvláční.

Přirozená regenerace pokožky
Použití masti je ideální při popraskané,
nepoddajné kůži a při ošetření kůže se sklo-
nem k  zánětlivosti a opruzeninám (např.
prasklinám a trhlinám).

CURARINA® mast s ECHINACEOU
ošetřuje narušenou, drsnou, popraskanou,
namáhanou, citlivou a suchou pokožku,
zmírňuje pocity pnutí.
Obzvláště vhodná je také pro ošetření namá-
hané kůže na nohou (např. suché mozoly,
trhliny na patách).

Držitel Certifikátu a Zhodnocení: 
čj: 280710/2010

HARRAS PHARMA
Abteilung Dermokosmetika
Am Harras 15 ∙ D-81373 München
Tel. +49 89/747367-0 
Fax +49 89/747367-19 
mail@harraspharma.de

Distribuce:
IBI-International spol. s r.o.®

Senovážné náměstí 5 ∙ 110 00 Praha 1
Tel. +420 221 111 356
e-mail: obchodni@ibi.cz ∙ www.ibi.cz

Výrobce:
Gehrlicher Pharmazeutische Extrakte GmbH
Robert-Koch-Straße 5 · D-82547 Eurasburg
Tel.: +49 8179/99779-0
Fax: +49 8179/99779-69

Použití a intenzivní péče:
Obličej a tělo: Naneste CURARINA® mast
s ECHINACEOU 2 až 3 krát denně na postiže-
ná místa a jemně vmasírujte.

Pedikúra: Kůže na nohou je velmi namáha-
ná, a proto může být náchylná na trhliny a
záněty. Doporučuje se pravidelná preventiv-
ní péče nebo péče po pedikúře jemnou
masáží pomocí CURARINA® mastí s ECHINA-
CEOU.

Dermatologicky testováno
Neobsahuje syntetické parfémy a barviva.

Ingredients (INCI):

Aqua, Petrolatum, Echinacea angustifolia Root
Extract, Paraffinum liquidum, Lanolin,
Ozokerite, Echinacea purpurea Herb Extract,
Prunus amygdalus dulcis (Sweet Almond) Oil,
Glyceryl Oleate, Lanolin Alcohol, Panthenol,
Phenoxyethanol, Lavandula angustifolia Flower
Oil*, Linalool*

*z přírodního esenciálního oleje

Balení: Tuba 50 ml
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