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  DESCO VITAL GEL 
 

Żel do masażu i pielęgnacji 

 
 Pobudza i poprawia krążenie krwi  

 Zawiera wyciągi z ziół leczniczych 

 Zawiera składniki natłuszczające 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woda, etanol, kamfora, mentol, olejek sosnowy, olejek 

eukaliptusowy, olejek z jałowca, olejek tymiankowy, lanolina. 

Zgodnie z INCI: Aqua, Alcohol denat., Camphor, Menthol, Sodium 
Carbomer; Picea Excelsa Oil, Eucalyptus globulus Oil, PEG-75 
Lanolin, Juniperus Communis Oil, Galactoarabinan, Thymus Vulgaris 
Oil, Limonene. 

Wartość pH:                             6,5 +/- 0,5 

 

Desco Vital Gel jest wodnym żelem z dodatkiem olejków 
eterycznych z igieł sosny, eukaliptusa, jałowca i tymianku 
pobudzającym krążenie krwi w skórze i tkankach. 

Desco Vital Gel ma przyjemne, chłodzące i rozluźniające działanie 
na mięśnie i skórę a także pobudza mięśnie po wyczerpującym 
wysiłku. Preparat jest szybko wchłaniany przez skórę. Szczególnie 
polecany do masażu leczniczego i sportowego oraz do ogólnej 
pielęgnacji. Posiada przyjemny, świeży zapach.  

Połączenie wysokiej jakości olejków eterycznych z ziół leczniczych 
doskonale pobudza krążenie krwi i dlatego Desco Vital Gel jest 
odpowiedni do profilaktyki odleżyn nienaruszonej skóry pacjentów 
obłożnie chorych. 

Desco Vital Gel jest dobrze tolerowany przez skórę poprzez 
właściwości natłuszczające zawartej w żelu lanoliny, która  chroni 
lipidową powłokę skóry zapobiegając w ten sposób jej wysuszeniu. 

Desco Vital Gel stosuje się do masażu leczniczego i sportowego, 
do ogólnej pielęgnacji, także do profilaktyki odleżyn  nieuszkodzonej 
skóry pacjentów obłożnie chorych. Szczególnie polecany do 
wszystkich dziedzin medycyny wymagających chłodzącego 
i rozluźniającego działania na mięśnie. 

Desco Vital Gel wspomaga medyczne leczenie objawów 
przeziębienia w naturalny sposób poprzez inhalacje; np. przy bólu 
głowy i katarze. 

Masaż: Wetrzeć niewielką ilość preparatu  Desco Vital Gel w skórę 
i masować mięśnie pacjenta.  

Inhalacje: Rozpuścić odpowiednią ilość żelu w gorącej wodzie 
i inhalować parą wodną. 

Środki firmy Dr. Schumacher GmbH są produkowane zgodnie 
z nowoczesną, bezpieczną i przyjazną dla środowiska technologią. 
Zgodność z wysokimi standardami jakości jest gwarancją stałej 
i bardzo dobrej jakości produktu. Firma posiada certyfikat DIN EN 
ISO 13485, DIN EN 9001, DIN EN 14001 & BS OHSAS 18001 oraz 
posiada walidowany System Eko zarządzania i Audytu (EMAS). 

Pojedyncze opakowania 
Jedn. 

sprzedaży Nr katalogowy 

100 ml tubka 30 x 100 ml 605000-100M 

500 ml butelka 20 x 500 ml 605000-500M 

Pompka dozująca do butelek 500 ml 

Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować w okolicach oczu i nosa 
dzieci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Całkowicie opróżnioną butelkę oddać do recyklingu. 

Dr. Voss, Dermatest, Münster: Ekspertyza dermatologiczna dot. 
tolerancji skórnej, 08.02.2002. 

Kosmetyk zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą produktów 
kosmetycznych. 
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SKŁAD  TYP PREPARATU 

DANE FIZYKO - CHEMICZNE 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA 

ZASTOSOWANIE 

SPOSÓB UŻYCIA 

DOZOWNIKI 

UWAGI 

EKSPERTYZY 

INFORMACJE O ŚRODOWISKU 
REJESTRACJA 

� natłuszcza 

� nie zawiera barwników i konserwantów 

 

 


