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Ēģiptiešu ziede Colocynth (KOLOCINTA ZIEDE) 

 

Uz augu bāzes izgatavota ziede, ko ieteicams lietot locītavu un muskuļu diskomforta 

gadījumā. 
 

Samazina muskuļu saspringumu, kas radies pēc pārslodzes un ilglaicīgas atrašanās statiskā 
stāvoklī. 
Pēc ziedes ieziešanas muskuļi atbrīvojas un nepatīkamās sajūtas samazinās. 

To ieteicams izmantot kā ziedi sportam. Ideāli piemērota veselības uzturēšanai sporta 

nodarbību laikā. Veicina rehabilitāciju pēc intensīvām fiziskām slodzēm. 

17 augu eļļas un ekstraktus saturoša unikāla recepte nodrošina ziedes efektīvu iedarbību. 

 

Ziedes teicamā un ātrā iedarbība balstās uz rūgtā arbūza eļļas (Citrullus Colocynthis), kuru 

Ēģiptē izmantoja jau senajos laikos. 

 

SASTĀVS 
Augu eļļas 
                               Olīvkoka eļļa   Olea europaea 

Parastās mirtes eļļa   Myrtus communis 

Balto sinepju eļļa   Sinapis alba 

Dārza selerijas eļļa   Apium graveolens 

Puravu eļļa               Allium ampeloprasum 

Rutku eļļa    Raphanus sativus 

Linsēklu eļļa   Linum usitatissimum 

Lauka kokaļa eļļa    Agrostemma githago 

Zemesriekstu eļļa   Arachis hypogaea 

Indijas sezama eļļa  Sesamum Indicum 

 

Augu ekstrakti 
Rūgtā arbūza eļļa   Citrullus Colocynthis 

                               Dārza majorāna ekstrakts  Majorana hortensis 

Mazā mārsila ekstrakts  Thymus serpyllom 

Kampara – kanēļkoka ekstrakts  Cinnamomum camphora 

Piparmētras ekstrakts  Mentha piperita 

Rožu ekstrakts   Rosa 

Bazilika ekstrakts   Ocimum basilicum 

 

Produkts nesatur konservantus. 

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: 
• Pirms lietošanas veiciet ādas alerģiskas reakcijas testu: uzsmērējiet ziedi uz neliela 

ādas laukuma. Ja tas izraisa ādas kairinājumu, tad ziedi nelietojiet.  

• Uzsmērējiet ziedi uz iepriekš rūpīgi nomazgātas (mazgājiet pāris minūtes ar neitrālām 

ziepēm un sūkli) un mazliet mitras ādas. 

• Uzklājiet ziedi plānā kārtā uz problemātiskām vietām, pēc tam iemasējiet, līdz ziede ir 

pilnībā uzsūkusies. 

• Ieziesto vietu vismaz uz 15 minūtēm pārsedziet ar dabīgu (vilnas) audumu. 



• Lietojiet 1 - 2 reizes dienā. Nelietojiet intensīvi ilgāk par mēnesi, tad ieturiet divas – trīs 

nedēļas ilgu pārtraukumu. 

 

UZMANĪBU! 

• Tikai ārīgai lietošanai.  

• Izvairieties no ziedes nokļūšanas uz gļotādas, nobrāzumiem un vaļējām brūcēm. 

• Uzglabāt istabas temperatūrā bērniem nepieejamā vietā. 
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