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КОНЦЕНТРАЦІЯ НА РЕЗУЛЬТАТІ,
А НЕ НА БОЛЬОВИХ ВІДЧУТТЯХ



З кожним роком популярність спорту зростає, тож, відповідно, зростають вимоги спортсменів до спеціального
знаряддя та засобів від травм, які можливі при серйозних тренуваннях.

Спортивний захист має бути одночасно функціональним та зручним.

Для досягнення цієї мети фахівці Medsport, спортсмени та лікарі об’єднали теоретичні  знання та практичний
досвід і створили особливу методику використання тейпів, виготовлених з унікальних інноваційних матеріалів.

Один з напрямків роботи нашої команди – це виробництво та розповсюдження новітніх високоякісних засобів
для попередження травм, їх ліквідування, а також профілактики та покращення результатів як професійних
спортсменів, так і аматорів.

Позитивні відгуки про продукцію  Medsport надихають наш колектив на постійне підвищення якості товарів та
пошук нових технологій для задоволення потреб спортсменів.

Визнана провідними фахівцями в області спортивної медицини, торгова марка Medsport відома в Україні як
один із лідерів серед імпортерів товарів спортивної медицини та функціонального спортивного харчування
найвищої якості.

Детальну інформацію про продукцію можна отримати за телефоном: +38099 495 7997

на офіційному сайті www.medsport.ua

Турбуючись про кожного спортсмена ми турбуємося про український спорт у цілому!

Вперед! До великих перемог!



Вас час.

вихідних та святкових днів.

обрати найзручнішу для себе.

можливостей.

регіону.

Доставка безкоштовна від 500 грн!

замовлення.

роботи кур’єрської служби.

посвідчення особи.

Оплата замовлення

кількома способами:

електронну скриньку Замовника);

електронну скриньку Замовника).

У вартість замовлення входить:

вартість замовлених товарів;

доставки % перекладу різний).

Вас час.

вихідних та святкових днів.

обрати найзручнішу для себе.

можливостей.

регіону.

замовлення.

роботи кур’єрської служби.

посвідчення особи.

Оплата замовлення

кількома способами:

електронну скриньку Замовника);

електронну скриньку Замовника).

У вартість замовлення входить:

вартість замовлених товарів;

доставки % перекладу різний).

дані, під якими Ви зареєстровані на сайті.Ваші дані, під якими Ви зареєстровані на сайті.

Шановні клієнти!
Ми пропонуємо Вам усі переваги он-лайн покупок з додатковим сервісом -
отриманням замовлення у зручному місці та у зручний для Вас час.

Ви можете робити замовлення цілодобово. При оформленні вкажіть бажаний
спосіб оплати та доставки Вашого замовлення.

Ми приймаємо та обробляємо замовлення з 10:00-17:00 щодня, окрім вихідних та
святкових днів.

Під обробкою замовлення слід розуміти перевірку інформації про товар, його
наявність на складі, пакування та відправку Клієнту.

Ми співпрацюємо з різними кур’єрськими службами та пропонуємо Вам обрати
найзручнішу для себе.

Якщо Вам складно визначитися, наш відділ обслуговування порадить службу
кур'єрської доставки, виходячи з Ваших побажань та можливостей.

Вартість доставки залежить від ваги і розміру замовлення та регіону.

Послуги кур'єрської доставки здійснюються відповідною службою та оплачуються
Клієнтом згідно її тарифів.

Доставка безкоштовна від 500 грн!

Відправка товару здійснюється наступного робочого дня після замовлення.

Винятком можуть бути святкові дні з обмеженими годинами роботи кур’єрської
служби.

Термін доставки - від 2 до 6 робочих днів.

Для отримання замовлення Вам необхідно мати при собі паспорт або посвідчення
особи.

Перед тим, як підтвердити доставку підписом, розпакуйте посилку та перевірте,
будь ласка, чи відповідає товар Вашому замовленню.

Оплата замовлення

В інтернет-крамниці www.medsport.ua оплатити замовлення можна  кількома
способами:

· післяоплатою при отриманні товару кур'єрською службою;
· здійснити переказ на картку ПриватБанку (реквізити висилаються на

електронну скриньку Замовника);
· оплатити на підставі виставленого рахунку-фактури (висилається на

електронну скриньку Замовника).

Термін оплати - 1 тиждень з дня замовлення.

У вартість замовлення входить:

· вартість замовлених товарів;
· вартість доставки (залежить від остаточної ваги та суми замовлення);
· вартість переказу грошей фірмою-відправником (для різних служб

доставки % переказу різний).

Якщо у Вас є будь-які запитання, будь-ласка, зв’яжіться з нашим відділом
обслуговування за телефоном +380 99 495 7997 (щодня з 10:00 по 17:00, окрім
вихідних та святкових днів.

Ви можете скасувати замовлення, зателефонувавши до нас. Для скасування
замовлення назвіть менеджеру номер замовлення та Ваші дані, під якими Ви
зареєстровані на сайті.



                                                        
БАЛЬЗАМ МЕНТОЛОВИЙ З КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 200 МЛ 

 

Ментоловий бальзам з кінським каштаном має 

сильний охолоджуючий ефект, завдяки якому 

практично миттєво знімає біль та сприяє зменшенню 

набряку 

 

Склад бальзаму доповнений екстрактом кінського 

каштану, живокосту, збору лікарських трав та олії 

конопель, які мають протизапальні властивості та 

ефективно усувають болі у м'язах та суглобах, при 

травмах та при "синдромі втомлених ніг". Бальзам 

приємно освіжає, покращує кровообіг та лімфоток у 

тканинах. 

 
 

 

 

Рекомендується застосовувати ментоловий бальзам при травмах та запаленнях м'язів. Він знімає біль, покращує кровообіг, а також 

стимулює нарощування нових тканин. Масаж з бальзамом ефективний при болях у спині, зв'язках, м'язах, при місцевих набряках. 

Використовується у якості допоміжного та профілактичного засобу при ревматизмі, артриті, варикозному розширенні вен, відчутті 

важкості у ногах. М'ята та ментол мають охолоджуючий ефект, допомагаючи зменшити набряки та біль. 

 

ПЕРЕВАГИ ЧЕСЬКИХ БАЛЬЗАМІВ HERBAVERA 

 

Перевага чеських бальзамів Herbavera полягає у тому, що до складу бальзаму додана конопляна олія холодного віджиму, у якій 

збережені всі вітаміни та мікроелементи. 

Конопляна олія протягом сотень років використовується у народній медицині як регенеруючий засіб. Завдяки використанню 

конопляної олії, бальзами Herbavera не тільки не сушать шкіру, а й глибоко її зволожують та знімають запалення. 

Іншою важливою перевагою є те, що практично в усіх бальзамах присутній екстракт кінського каштану - відомий засіб, який запобігає 

набрякам та зміцнює вени. Окрім цього, у кожний бальзам додається збір лікарських трав. У результаті виходить засіб, який 

комплексно та різнобічно, але при цьому безпечно та натурально, впливає на позитивне вирішення проблеми. 

Уся продукція пройшла клінічні випробування у Карловому університеті Праги. Усі рецептури косметичних засобів Herbavera 

розроблені у лабораторії RNDr. Vaclav Krs., яка має більше ніж 40-річний досвід у розробці косметичних препаратів. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 

Нанесіть бальзам безпосередньо на травмовану область. 

Втирайте його круговими рухами. 

Рекомендується використовувати не більше 3-4 разів на день. 

Можна використовувати як перед фізичними вправами, так і після них. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ  

Не наносити на відкриті рани та пошкоджену шкіру. 

Не накладати тугу пов'язку поверх накладеного бальзаму. 

Уникати контакту з очима. 

Зберігати у недоступному для дітей місці. 

Тільки для зовнішнього застосування. 

У випадку проковтування бальзаму, зверніться до лікаря. 

 

СКЛАД 

вода, спирт денат, олія насіння конопель, ментол, пропіленгліколь, екстракт кінського каштану, екстракт живокосту лікарського, олія 

листя м'яти перцевої, гліцерин, екстракт кореня гарпагофітуму, олія листя евкаліпту, екстракт листя плюща звичайного, олія листя 

меліси лікарської, екстракт листя шавлії лікарської, екстракт квіток ромашки лікарської, екстракт квіток календули лікарської, екстракт 

квіток кропиви дводомної, триетаноламін, карбомер, BHT, лімонен, цитронеллол, гераніол, цитронеллал, цитрал, ліналоол, 

метилпарабен, етилпарабен, пропілпарабен, бутилпарабен, феноксіетанол, CI 42090. 



                                                        
 

БАЛЬЗАМ ЗІГРІВАЮЧИЙ З КІНСЬКИМ КАШТАНОМ, КАПСАЇЦИНОМ ТА КОРИЦЕЮ 200 МЛ 

 

Зігріваючий бальзам - це гель з активними 

речовинами, капсаїцином та корицею, а також 

різними протизапальними та болезаспокійливими 

екстрактами трав 

 

Бальзам надає заспокійливу та розслаблюючу дію, 

знімає напруження після фізичних навантажень. 

 

 
Зігріваючий кінський бальзам рекомендується застосовувати при болях у шиї, спині, а також при запаленнях м'язів. Він знімає біль, 

покращує кровообіг, а також стимулює нарощення нових тканин. Масаж з бальзамом ефективний при болях у спині, зв'язках, м'язах, 

при місцевих набряках. Використовується у якості допоміжного та профілактичний засобу при ревматизмі, артриті, варикозному 

розширенні вен, відчутті важкості у ногах. 

 

ПЕРЕВАГИ ЧЕСЬКИХ БАЛЬЗАМІВ HERBAVERA 

 

Перевага чеських бальзамів Herbavera полягає у тому, що до складу бальзаму додана конопляна олія холодного віджиму, у якій 

збережені всі вітаміни та мікроелементи. 

Конопляна олія протягом сотень років використовується у народній медицині як регенеруючий засіб. Завдяки використанню 

конопляної олії, бальзами Herbavera не тільки не сушать шкіру, а й глибоко її зволожують та знімають запалення. 

Іншою важливою перевагою є те, що практично в усіх бальзамах присутній екстракт кінського каштану - відомий засіб, який запобігає 

набрякам та зміцнює вени. Окрім цього, у кожний бальзам додається збір лікарських трав. У результаті виходить засіб, який 

комплексно та різнобічно, але при цьому безпечно та натурально, впливає на позитивне вирішення проблеми. 

Уся продукція пройшла клінічні випробування у Карловому університеті Праги. Усі рецептури косметичних засобів Herbavera 

розроблені у лабораторії RNDr. Vaclav Krs., яка має більше ніж 40-річний досвід у розробці косметичних препаратів. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 

Нанесіть бальзам безпосередньо на травмовану область. 

Втирайте його круговими рухами. 

Рекомендується використовувати не більше 3-4 разів на день. 

Можна використовувати як перед фізичними вправами, так і після них. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ  

Не наносити на відкриті рани та пошкоджену шкіру. 

Не накладати тугу пов'язку поверх накладеного бальзаму. 

Уникати контакту з очима. 

Зберігати у недоступному для дітей місці. 

Тільки для зовнішнього застосування. 

У випадку проковтування бальзаму, зверніться до лікаря. 

 

СКЛАД 

вода, спирт денат, пропіленгліколь, екстракт кінського каштану, екстракт живокосту лікарського, олія насіння конопель, гліцерин, 

капсаїцин, олія насіння соняшника, екстракт коричного дерева, екстракт кореня гарпагофітуму, олія листя м'яти перцевої, олія листя 

евкаліпту, камфора, екстракт листя плюща звичайного, олія листя меліси лікарської, екстракт листя шавлії лікарської, екстракт квіток 

ромашки лікарської, екстракт квіток календули лікарської, екстракт квіток кропиви дводомної, триетаноламін, карбомер, 

бутильований гідроксітолуол, камфора, лімонен, цитронеллол, гераніол, метилпарабен, етилпарабен, пропілпарабен, бутилпарабен, 

феноксіетанол. 



                                                        
 

БАЛЬЗАМ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З КІНСЬКИМ КАШТАНОМ ТА КОНОПЛЯНОЮ ОЛІЄЮ 200 МЛ 

 

Відновлюючий бальзам - це ментоловий гель з 

екстрактом кінського каштану, конопляною олією та 

екстрактами трав 

 

Застосовується для зняття запалення у суглобах. 

Практично усі екстракти трав, які входять до складу 

бальзаму, мають протизапальні властивості, а ментол - 

охолоджує. У разі виникнення запального процесу, 

рекомендується саме охолодження, адже нагрівання 

провокує розвиток запалення. 

 

 
 

Відновлюючий кінський бальзам рекомендується застосовувати при запаленнях у суглобах, при болях та напруженості у ногах, а також 

для профілактики захворювань вен. Масаж з бальзамом ефективний при болях у спині, зв'язках, м'язах, при місцевих набряках. 

Використовується як допоміжний засіб при лікуванні ревматизму та артриту, при варикозному розширенні вен та відчутті важкості у 

ногах. М'ята та ментол мають охолоджуючий ефект, камфора - помірну знеболювальну дію. 

 

ПЕРЕВАГИ ЧЕСЬКИХ БАЛЬЗАМІВ HERBAVERA 

 

Перевага чеських бальзамів Herbavera полягає у тому, що до складу бальзаму додана конопляна олія холодного віджиму, у якій 

збережені всі вітаміни та мікроелементи. 

Конопляна олія протягом сотень років використовується у народній медицині як регенеруючий засіб. Завдяки використанню 

конопляної олії, бальзами Herbavera не тільки не сушать шкіру, а й глибоко її зволожують та знімають запалення. 

Іншою важливою перевагою є те, що практично в усіх бальзамах присутній екстракт кінського каштану - відомий засіб, який запобігає 

набрякам та зміцнює вени. Окрім цього, у кожний бальзам додається збір лікарських трав. У результаті виходить засіб, який 

комплексно та різнобічно, але при цьому безпечно та натурально, впливає на позитивне вирішення проблеми. 

Уся продукція пройшла клінічні випробування у Карловому університеті Праги. Усі рецептури косметичних засобів Herbavera 

розроблені у лабораторії RNDr. Vaclav Krs., яка має більше ніж 40-річний досвід у розробці косметичних препаратів. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 

Нанесіть бальзам безпосередньо на травмовану область. 

Втирайте його круговими рухами. 

Рекомендується використовувати не більше 3-4 разів на день. 

Можна використовувати як перед фізичними вправами, так і після них. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ  

Не наносити на відкриті рани та пошкоджену шкіру. 

Не накладати тугу пов'язку поверх накладеного бальзаму. 

Уникати контакту з очима. 

Зберігати у недоступному для дітей місці. 

Тільки для зовнішнього застосування. 

У випадку проковтування бальзаму, зверніться до лікаря. 

 

СКЛАД 

вода, спирт денат, пропіленгліколь, екстракт кінського каштану, екстракт живокосту лікарського, олія насіння конопель, гліцерин, 

екстракт кореня гарпагофітуму, олія листя м'яти перцевої, олія листя евкаліпту, екстракт листя плюща звичайного, олія листя меліси 

лікарської, екстракт листя шавлії лікарської, екстракт квіток ромашки лікарської, екстракт квіток календули лікарської, екстракт квіток 

кропиви дводомної, триетаноламін, карбомер, камфора, ментол, бутильований гідрокситолуол, CI 15985, CI 42090, CI 14720, лімонен, 

цитронеллол, гераніол, метилпарабен, етилпарабен, пропілпарабен, бутилпарабен, феноксіетанол. 



                                                        
 

БАЛЬЗАМ ЗІ СЛИВОВИЦЕЮ ТА КОНОПЛЯНОЮ ОЛІЄЮ 200 МЛ 

 

Унікальний бальзам, який покращує функції вен, 

суглобів та м'язів, благотворно впливає на опорно-

руховий апарат, заспокоює нервову систему 

 

Унікальність бальзаму полягає у тому, що завдяки 

наявності у складі сливовиці (сливової настоянки), 

активні інгредієнти - екстракт кінського каштану, олія 

насіння конопель та збір лікувальних трав - швидко та 

ефективно всмоктуються та підсилюють позитивний 

вплив на організм. 

 

 
 

Рекомендується регулярно використовувати бальзам для зняття запалення при застарілих травмах спини, рук та ніг, зменшення 

набряків та болю. Бальзам ефективний при набряках та ушкодженнях зв'язок, ревматизмі та артриті, варикозному розширенні вен. 

Зменшує відчуття важкості у ногах, болю у спині, сухожиллях та суглобах. Бальзам покращує кровообіг, підсилює дію активних речовин 

та прискорює регенерацію. Не містить ментолу та може використовуватися навіть на чутливих ділянках шкіри. 

 

ПЕРЕВАГИ ЧЕСЬКИХ БАЛЬЗАМІВ HERBAVERA 

 

Перевага чеських бальзамів Herbavera полягає у тому, що до складу бальзаму додана конопляна олія холодного віджиму, у якій 

збережені всі вітаміни та мікроелементи. 

Конопляна олія протягом сотень років використовується у народній медицині як регенеруючий засіб. Завдяки використанню 

конопляної олії, бальзами Herbavera не тільки не сушать шкіру, а й глибоко її зволожують та знімають запалення. 

Іншою важливою перевагою є те, що практично в усіх бальзамах присутній екстракт кінського каштану - відомий засіб, який запобігає 

набрякам та зміцнює вени. Окрім цього, у кожний бальзам додається збір лікарських трав. У результаті виходить засіб, який 

комплексно та різнобічно, але при цьому безпечно та натурально, впливає на позитивне вирішення проблеми. 

Уся продукція пройшла клінічні випробування у Карловому університеті Праги. Усі рецептури косметичних засобів Herbavera 

розроблені у лабораторії RNDr. Vaclav Krs., яка має більше ніж 40-річний досвід у розробці косметичних препаратів. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 

Нанесіть бальзам безпосередньо на травмовану область. 

Втирайте його круговими рухами. 

Рекомендується використовувати не більше 3-4 разів на день. 

Можна використовувати як перед фізичними вправами, так і після них. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ  

Не наносити на відкриті рани та пошкоджену шкіру. 

Не накладати тугу пов'язку поверх накладеного бальзаму. 

Уникати контакту з очима. 

Зберігати у недоступному для дітей місці. 

Тільки для зовнішнього застосування. 

У випадку проковтування бальзаму, зверніться до лікаря. 

 

СКЛАД 

вода, спирт денат, сливовиця (сливова настоянка), пропіленгліколь, екстракт кінського каштану, екстракт живокосту лікарського, олія 

насіння конопель, ароматизатор, гліцерин, екстракт кореня гарпагофітуму, екстракт листя плюща звичайного, екстракт листя шавлії 

лікарської, екстракт квіток ромашки лікарської, екстракт квіток календули лікарської, екстракт квіток кропиви дводомної, 

триетаноламін, карбомер, BHT, CI 42090, CI 14720, метилпарабен, етилпарабен, пропілпарабен, бутилпарабен, феноксіетанол. 



                                                        
 

БАЛЬЗАМ З КОНОПЛЯНОЮ ОЛІЄЮ ТА АЛОЕ ВЕРА 200 МЛ 

Ультра-зволожуючий бальзам активної 

регенеративної дії для шкіри рук та тіла 

Містить 8% активного інгредієнту -  конопляної олії 

холодного віджиму. Інший активний інгредієнт 

бальзаму - алое вера. Завдяки такому поєднанню, 

бальзам знімає почервоніння, подразнення та 

запалення шкіри. Має легку текстуру та швидко 

усмоктується. 

 
Рекомендується використовувати у невеликій кількості на подразнених ділянках шкіри, можливе застосування при екземі та псоріазі. 

Алое вера сприяє швидкому загоєнню мікротріщин, зволожує шкіру. Ромашка має протизапальну та заспокійливу дію, сприяє 

загоєнню ран. Бальзам прекрасно підходить для догляду за сухою та потрісканою шкірою, знімає подразнення. Найкращий ефект 

досягається при регулярному застосуванні. 

ПЕРЕВАГИ ЧЕСЬКИХ БАЛЬЗАМІВ HERBAVERA 

 

Перевага чеських бальзамів Herbavera полягає у тому, що до складу бальзаму додана конопляна олія холодного віджиму, у якій 

збережені всі вітаміни та мікроелементи. 

Конопляна олія протягом сотень років використовується у народній медицині як регенеруючий засіб. Завдяки використанню 

конопляної олії, бальзами Herbavera не тільки не сушать шкіру, а й глибоко її зволожують та знімають запалення. 

Іншою важливою перевагою є те, що практично в усіх бальзамах присутній екстракт кінського каштану - відомий засіб, який запобігає 

набрякам та зміцнює вени. Окрім цього, у кожний бальзам додається збір лікарських трав. У результаті виходить засіб, який 

комплексно та різнобічно, але при цьому безпечно та натурально, впливає на позитивне вирішення проблеми. 

Уся продукція пройшла клінічні випробування у Карловому університеті Праги. Усі рецептури косметичних засобів Herbavera 

розроблені у лабораторії RNDr. Vaclav Krs., яка має більше ніж 40-річний досвід у розробці косметичних препаратів. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 

Нанесіть бальзам безпосередньо на травмовану область. 

Втирайте його круговими рухами. 

Рекомендується використовувати не більше 3-4 разів на день. 

Можна використовувати як перед фізичними вправами, так і після них. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ  

Не наносити на відкриті рани та пошкоджену шкіру. 

Не накладати тугу пов'язку поверх накладеного бальзаму. 

Уникати контакту з очима. 

Зберігати у недоступному для дітей місці. 

Тільки для зовнішнього застосування. 

У випадку проковтування бальзаму, зверніться до лікаря. 

 

СКЛАД 

вода, олія насіння конопель, гліцерин, пропіленгліколь, екстракт листя алое вера, екстракт квіток ромашки лікарської, триетаноламін, 

карбомер, BHT, парфумерна віддушка, метилпарабен, етилпарабен, пропілпарабен, бутилпарабен, феноксіетанол. 



                                                        
 

МАСАЖНИЙ КРЕМ З ТРАВАМИ ТА КАМФОРОЮ 250 МЛ 

Натуральний масажний крем з лікувальними 

травами, олією конопель та камфорою 

Масляниста фактура крему відмінно підходить для 

масажу, швидко всмоктується. Олія конопель глибоко 

зволожує шкіру та знімає запалення. Камфора чудово 

допомагає при болях у м'язах та суглобах, має 

антибактеріальну та знеболюючу дію. 

 
Крем використовується для масажу спини, ніг та рук. Легкий масаж грудної клітини та спини з використанням крему полегшує дихання 

при застуді, кашлю та нежиті. Природна сила лікарських рослин та камфори благотворно впливає на загальний стан організму. 

ПЕРЕВАГИ ЧЕСЬКИХ БАЛЬЗАМІВ HERBAVERA 

 

Перевага чеських бальзамів Herbavera полягає у тому, що до складу бальзаму додана конопляна олія холодного віджиму, у якій 

збережені всі вітаміни та мікроелементи. 

Конопляна олія протягом сотень років використовується у народній медицині як регенеруючий засіб. Завдяки використанню 

конопляної олії, бальзами Herbavera не тільки не сушать шкіру, а й глибоко її зволожують та знімають запалення. 

Іншою важливою перевагою є те, що практично в усіх бальзамах присутній екстракт кінського каштану - відомий засіб, який запобігає 

набрякам та зміцнює вени. Окрім цього, у кожний бальзам додається збір лікарських трав. У результаті виходить засіб, який 

комплексно та різнобічно, але при цьому безпечно та натурально, впливає на позитивне вирішення проблеми. 

Уся продукція пройшла клінічні випробування у Карловому університеті Праги. Усі рецептури косметичних засобів Herbavera 

розроблені у лабораторії RNDr. Vaclav Krs., яка має більше ніж 40-річний досвід у розробці косметичних препаратів. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 

Нанесіть бальзам безпосередньо на травмовану область. 

Втирайте його круговими рухами. 

Рекомендується використовувати не більше 3-4 разів на день. 

Можна використовувати як перед фізичними вправами, так і після них. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ  

Не наносити на відкриті рани та пошкоджену шкіру. 

Не накладати тугу пов'язку поверх накладеного бальзаму. 

Уникати контакту з очима. 

Зберігати у недоступному для дітей місці. 

Тільки для зовнішнього застосування. 

У випадку проковтування бальзаму, зверніться до лікаря. 

 

СКЛАД 

вода, мінеральна олія, гліцерин, гліцерил стеарат, олія насіння конопель, бджолиний віск, полісорбат 60, цетиловий спирт, 

полідиметилсилоксан, пропіленгліколь, екстракт квіток календули лікарської, екстракт плодів очанки лікарської, олія листя евкаліпту, 

екстракт листя чебрецю повзучого, екстракт листя подорожника ланцетолисного, екстракт квіток бузини чорної, екстракт листя 

деревію звичайного, олія листя м'яти перцевої, олія листя меліси лікарської, екстракт квіток ромашки лікарської, камфора, карбомер, 

триетаноламін, ретинолацетат, токоферолу ацетат, д-пантенол, BHT, лімонен, цитронеллол, гераніол, цитронеллал, цитрал, ліналоол, 

метилпарабен, етилпарабен, пропілпарабен, бутилпарабен, феноксіетанол. 



                                                        
 

ЗАСПОКІЙЛИВИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НАБРЯКЛИХ ТА ВТОМЛЕНИХ НІГ З LEGACTIF 120 МЛ 

 

Заспокійливий бальзам для набряклих та втомлених 

ніг з LEGACTIF, збором лікарських трав, екстрактом 

кінського каштану та конопляною олією 

 

Легкий масаж ніг з бальзамом значно зменшує 

набряки та болі у ногах, покращує кровообіг та 

лімфоток. Збір трав містить активні інгредієнти -  

рутин, флавоноїди та гесперидин, які сприяють 

здоров'ю ніг. Завдяки присутності у складі бальзаму 

ментолу та м'яти, він має м'який охолоджуючий ефект. 

 

 

 

Рекомендується застосовувати бальзам, якщо втомлюються та набрякають ноги наприкінці дня. Ментол знімає важкість, кінський 

каштан дбає про вени, олія конопель покращує стан шкіри, а збір лікарських трав знімає запалення. LEGACTIF - це спеціальна суміш 

екстрактів рослин з клінічно доведеним ефектом при синдромі втомлених ніг. Знижує набряки литок та щиколоток, сприяє 

розслабленню кров'яного русла, зменшує свербіж та допомагає усунути видиму сітку капілярів. 

 

ПЕРЕВАГИ ЧЕСЬКИХ БАЛЬЗАМІВ HERBAVERA 

 

Перевага чеських бальзамів Herbavera полягає у тому, що до складу бальзаму додана конопляна олія холодного віджиму, у якій 

збережені всі вітаміни та мікроелементи. 

Конопляна олія протягом сотень років використовується у народній медицині як регенеруючий засіб. Завдяки використанню 

конопляної олії, бальзами Herbavera не тільки не сушать шкіру, а й глибоко її зволожують та знімають запалення. 

Іншою важливою перевагою є те, що практично в усіх бальзамах присутній екстракт кінського каштану - відомий засіб, який запобігає 

набрякам та зміцнює вени. Окрім цього, у кожний бальзам додається збір лікарських трав. У результаті виходить засіб, який 

комплексно та різнобічно, але при цьому безпечно та натурально, впливає на позитивне вирішення проблеми. 

Уся продукція пройшла клінічні випробування у Карловому університеті Праги. Усі рецептури косметичних засобів Herbavera 

розроблені у лабораторії RNDr. Vaclav Krs., яка має більше ніж 40-річний досвід у розробці косметичних препаратів. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 

Нанесіть бальзам безпосередньо на травмовану область. 

Втирайте його круговими рухами. 

Рекомендується використовувати не більше 3-4 разів на день. 

Можна використовувати як перед фізичними вправами, так і після них. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ  

Не наносити на відкриті рани та пошкоджену шкіру. 

Не накладати тугу пов'язку поверх накладеного бальзаму. 

Уникати контакту з очима. 

Зберігати у недоступному для дітей місці. 

Тільки для зовнішнього застосування. 

У випадку проковтування бальзаму, зверніться до лікаря. 

 

СКЛАД: 

вода, пропіленгліколь, екстракт кінського каштану, екстракт живокосту лікарського, олія насіння конопель, гліцерин, екстракт кореня 

рускусу колючого, екстракт цедри лимона, екстракт золотушника звичайного, екстракт кореня гарпагофітуму, олія листя м'яти 

перцевої, ментол, камфора, олія листя евкаліпту, екстракт листя плюща звичайного, олія листя меліси лікарської, екстракт листя шавлії 

лікарської, екстракт квіток ромашки лікарської, екстракт квіток календули лікарської, екстракт квіток кропиви дводомної, 

триетаноламін, карбомер, BHT, лімонен, цитронеллол, гераніол, цитронеллал, цитрал, ліналоол, метилпарабен, етилпарабен, 

пропілпарабен, бутилпарабен, феноксіетанол. 



                                                        
 

КРЕМ З ЛАВАНДОЮ ТА КОНОПЛЯМИ ДЛЯ ЗАТВЕРДІЛОЇ ТА ПОТРІСКАНОЇ ШКІРИ СТУПНІ 120 МЛ 

 

Зволожуючий крем активної регенеративної дії для 

щоденного догляду за шкірою ніг 

 

Створює відмінний відновлюючий ефект та загоює 

глибокі стійкі тріщини. Крем має легку текстуру, 

швидко усмоктується та не залишається на шкірі. Крем 

прекрасно підходить для догляду за сухою та 

потрісканою шкірою, знімає подразнення. 

 
 

Рекомендується використовувати для догляду за шкірою ніг з метою загоєння глибоких та стійких тріщин. Ланолін має пом'якшуючі та 

зволожуючі властивості. Конопляна олія холодного віджиму містить біологічно активні речовини, які сприяють загоєнню ран та тріщин. 

Гліцерин зволожує шкіру та підтримує природний водний баланс. Шавлія має в'язкі, дезінфікуючі властивості. Найкращий ефект 

досягається при регулярному застосуванні. 

 

ПЕРЕВАГИ ЧЕСЬКИХ БАЛЬЗАМІВ HERBAVERA 

 

Перевага чеських бальзамів Herbavera полягає у тому, що до складу бальзаму додана конопляна олія холодного віджиму, у якій 

збережені всі вітаміни та мікроелементи. 

Конопляна олія протягом сотень років використовується у народній медицині як регенеруючий засіб. Завдяки використанню 

конопляної олії, бальзами Herbavera не тільки не сушать шкіру, а й глибоко її зволожують та знімають запалення. 

Іншою важливою перевагою є те, що практично в усіх бальзамах присутній екстракт кінського каштану - відомий засіб, який запобігає 

набрякам та зміцнює вени. Окрім цього, у кожний бальзам додається збір лікарських трав. У результаті виходить засіб, який 

комплексно та різнобічно, але при цьому безпечно та натурально, впливає на позитивне вирішення проблеми. 

Уся продукція пройшла клінічні випробування у Карловому університеті Праги. Усі рецептури косметичних засобів Herbavera 

розроблені у лабораторії RNDr. Vaclav Krs., яка має більше ніж 40-річний досвід у розробці косметичних препаратів. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 

Нанесіть бальзам безпосередньо на травмовану область. 

Втирайте його круговими рухами. 

Рекомендується використовувати не більше 3-4 разів на день. 

Можна використовувати як перед фізичними вправами, так і після них. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ  

Не наносити на відкриті рани та пошкоджену шкіру. 

Не накладати тугу пов'язку поверх накладеного бальзаму. 

Уникати контакту з очима. 

Зберігати у недоступному для дітей місці. 

Тільки для зовнішнього застосування. 

У випадку проковтування бальзаму, зверніться до лікаря. 

 

СКЛАД: 

вода, олія насіння конопель, екстракт листя шавлії лікарської, вазелін, гліцерин, диметикон, гліцерил стеарат, полісорбат 60, ланолін, 

пропіленгліколь, триетаноламін, карбомер, ВНТ, лімонен, ліналол, метилпарабен, етилпарабен, пропілпарабен, бутилпарабен, 

феноксіетанол. 
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