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KREM 
Z ŻYWORÓDKI 
I KONOPI / 100 ml

Krem na bazie ekstraktu z żyworodki pierzastej oraz 
oleju z nasion konopi przeznaczony jest do pielęgnacji 
skóry skłonnej do podrażnień oraz skóry wokół 
przeciążonych i sztywnych stawów. Zawarte w jego 
składnikach �lawonoidy, katechiny, witamina C, mikro i makroelementy takie 
jak: krzem, miedź, mangan, selen, glin, potas, wapń, żelazo działają antybak-
teryjne, grzybobójczo i regenerująco. Krem zawiera również masło shea, olej 
z migdałów i olej z nasion słonecznika, dzięki czemu dodatkowo regeneruje, 
zmiękcza i wygładza skórę. Ma lekko formułę, przez co dobrze się wchłania. 
Odpowiedni jest do pielęgnacji całego ciała.

Zastosowanie:
  do skóry suchej, podrażnionej,
 do sztywnych i przeciążonych stawów.

MAŚĆ 
Z ŻYWORÓDKI 
I KONOPI / 100 ml

Maść na bazie ekstraktu z żyworodki pierzastej oraz 
oleju z nasion konopi przeznaczona jest do regenera-
cji skóry narażonej na rogowacenie i pękanie oraz skó-
ry wokół przeciążonych i sztywnych stawów.  Zawarte 
w jej składnikach �lawonoidy, katechiny, witamina C, mikroi makroelementy 
takie jak: krzem, miedź,mangan, selen, glin, potas, wapń, żelazo działają an-
tybakteryjne, grzybobójczo i regenerująco. Maść zawiera również masło shea, 
olej z migdałów i olej z nasion słonecznika, dzięki czemu preparat dodatkowo 
regeneruje, zmiękcza i wygładza skórę. Ma lekko tłustą formułę, ale dobrze się 
wchłania. Maść nadaje się  do pielęgnacji całego ciała. 

Zastosowanie:
 do skóry zrogowaciałej i popękanej,
 do sztywnych i przeciążonych stawów.

W SKŁADZIE:
/ olej migdałowy / olej konopny / masło SHEA / 
/ ekstrakt z liści żyworódki pierzastej / 
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oleju z nasion konopi przeznaczony jest do pielęgnacji 
skóry skłonnej do podrażnień oraz skóry wokół 
przeciążonych i sztywnych stawów. Zawarte w jego 
składnikach �lawonoidy, katechiny, witamina C, mikro i makroelementy takie 
jak: krzem, miedź, mangan, selen, glin, potas, wapń, żelazo działają antybak-
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oleju z nasion konopi przeznaczona jest do regenera-
cji skóry narażonej na rogowacenie i pękanie oraz skó-
ry wokół przeciążonych i sztywnych stawów.  Zawarte 
w jej składnikach �lawonoidy, katechiny, witamina C, mikroi makroelementy 
takie jak: krzem, miedź,mangan, selen, glin, potas, wapń, żelazo działają an-
tybakteryjne, grzybobójczo i regenerująco. Maść zawiera również masło shea, 
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Ortomax
90 kapsułek

 glukozamina i chondroityna – są składnikami struktury zdrowego stawu;
 witamina C – wspomaga tworzenie kolagenu w organizmie;
 MSM – jest organicznym związkiem siarki. Wspiera budowę ścięgien, 

więzadeł i mięśni. Uczestniczy w syntezie kolagenu i keratyny – składników 
niezbędnych do budowy zdrowej, ładnej skóry, mocnych włosów i paznokci.

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 
 dorośli: 1 kapsułka na dobę
 dzieci 3-12 rok życia: 0,5 kapsułki na dobę

Składniki w 1 tabletce: 
 siarczan glukozaminy 400 mg
 siarczan chondroityny 125 mg
 witamina C (kwas L-askorbinowy) 15 mg
 Metylosulfonylometan MSM 125 mg

Ortomax zawiera idealną formułę wynikającą 
z połączenia substancji niezbędnych dla 
prawidłowego funkcjonowania stawów

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 

suplement diety


