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 Magel gēls ar sildošu efektu 
1 kg, 10 kg vai 18 kg 

 
Formula ar augstas kvalitātes augu sastāvdaļām.  

Kampars rada vietēju sildošu efektu, uzlabo asins cirkulāciju un 
atslābina muskuļus pēc slodzes vai to lieto kā masāžas līdzekli.  

Dabīgie augu ekstrakti: Aloe Vera, auzas, kliņģerītes, zirgkastanis un 
kumelītes ietekmē veselīgu ādas stāvokli, darbojas kā antibakteriālais 

un pretiekaisuma līdzeklis, samazinot iespējamo iekaisumu.  
 
Sastāvs 

Kampars, metilsalicilāts, glicerols, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) lapu ekstrakts, Chamomilla Recutita (Matricaria, kumelīte) 
ziedu ekstrakts, Calendula Officinalis (kliņģerīte) ziedu ekstrakts, Avena Sativa (auzas) sēklu ekstrakts, Aesculus 
Hippocastanum (zirgkastanis) ekstrakts. Palīgvielas: gēla bāze.  
 

Darbība 
- Ātri uzsūcas; nav taukains, nekrāsojas.  
- Pretiekaisuma un antibakteriāla zāļu ekstraktu iedarbība. 
- Samazina sāpes un tūsku tesmenī un muskuļaudos. 
- Lokāls sildošs efekts, uzlabo asins cirkulāciju. 
- Ieteicams masāžai. 

 
Lietošana 

Uzsmērēt plānā kārtā uz ādas dažas reizes dienā. Iemasēt gēlu, kamēr iesūcas ādā. Nelietot uz atklātām brūcēm. 
 

 
 
 
 
 

Magel gēls ar atvēsinošu efektu 
1 kg, 10 kg vai 18 kg 

 
Formula ar atvēsinošu iedarbību no dabīgām augu aktīvām sastāvdaļām 

un ēteriskām eļļām – mentolu, priežu eļļu, ciedru eļļu un Sibīrijas egles 
eļļu, kas samazina sāpes, noņem tūsku tesmenī un muskuļos.  

Ēteriskās eļļas ar spēcīgu antibakteriālo un atvēsinošo efektu un 
pretiekaisuma iedarbību, kas palīdz pēc insektu kodumiem.  

Aktīvās vielas aloīns (Aloe Vera) un escīns (zirgkastanis) rada 
atvieglojumu pie dažādām tūskām un iekaisumiem. 

  
Sastāvs 

Mentols, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) lapu ekstrakts, Aesculus Hippocastanum (zirgkastanis) ekstrakts, glicerols, Pinus 
Silvestris (priežu) skuju eļļa, Sibīrijas egles skuju eļļa, ciedru skuju eļļa. Palīgvielas: gēla bāze.  
 

Darbība 
- Ātri uzsūcas; nav taukains, nekrāsojas. 
- Pretiekaisuma un antibakteriāla ēteriskās eļļas iedarbība. 
- Samazina sāpes un tūsku tesmenī un muskuļaudos. 
- Vietēji atvēsinoša iedarbība bez saldēšanas un kairinājuma. 
- Iespēja izmantot pēc insektu kodumiem, samazinot iespējamo iekaisumu.  

 
Lietošana 

Uzsmērēt plānā kārtā uz ādas dažas reizes dienā. Iemasēt gelu, kamēr iesūcas ādā. Nelietot uz atklātām brūcēm. 
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