
крем-бальзам
ІНТІМОЛ

Не є лікарським засобом. Не рекомендується при особистій чутливості до компонентів продукту.
Складено на основі експертної думки групи апітерапевтів на підставі систематизованих результатів практичного досвіду.

Склад:
прополіс, бджолине обніжжя з квіткового пилку, віск бджолиний, мед 
натуральний, соснова живиця, масло тваринного походження.

Є ефективним додатковим засобом для ректального 
масажу при простатиті, аденомі передміхурової 
залози, статевій слабкості, використовується 
для профілактики захворювань прямої кишки.

Масаж з крем-бальзамом ІНТІМОЛ – відмінний спосіб підтримки чоловічої 
потенції, жіночої дітородної функції та здоров’я товстого кишківника 
завдяки природним протизапальним та антимікробним властивостям 
прополісу, апіпродуктів та соснової живиці.

Властивості:
Має протизапальні, болезаспокійливі, 

спазмолітичні, кровоспинні, антисептичні 
та регенеруючі властивості.

Позитивно впливає на стан товстого 
кишківника, нормалізує кровообіг та 
відновлює слизові оболонки прямої кишки.

Відмінно зарекомендував себе при 
«чоловічих» та «жіночих» проблемах 
при захворюваннях органів малого тазу: 
у гінекології, при простатиті, статевій 
слабкості (підвищує потенцію) тощо.

Спосіб застосування:
ректальний масаж із крем-бальзамом 
ІНТІМОЛ роблять через день, 
змазування гемороїдальних вузлів – 
щодня по кілька разів (використовують 
3–5 г крем-бальзаму). Ефективним 
є застосування у вигляді свічок 
(ректально та вагінально) і тампонів 
(вагінально), особливо на ніч.
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Природний та делікатний крем-бальзам ІНТІМОЛ 
для ефективного відновлення та вирішення проблем 
захворювань інтимної сфери, як чоловіків так і жінок.

Природні компоненти ІНТІМОЛ виявляють болезаспокійливі та 
спазмолітичні властивості, чинять кровоспинну та відновлювальну дію. 
Тим самим забезпечуючи ефективність крем-бальзаму у профілактиці 
простатиту, запальних захворювань прямої кишки та органів малого тазу.

(сформувати вручну та заморозити), 
або змішувати ІНТІМОЛ/ЕКСТРАСАН у 
співвідношенні 3:1 і вводити до прямої 
кишки. Як самостійний засіб для 
кращого ефекту чергувати ІНТІМОЛ,  
ЕКСТРАСАН, ФІТАПІ 1О-денними курсами.

У профілактиці захворювань органів 
малого тазу, особливо гінекологічної 
сфери, безплідді – застосовувати на тампоні.

При склеротичному ураженні судин 
нижніх кінцівок змішувати з ФІТАПІ у 
співвідношенні 1:1 та застосовувати у 
вигляді аплікацій.

При герпетичних інфекціях будь-якої 
локалізації - змащувати уражені місця.

При пародонтозі застосовувати у 
вигляді аплікацій на десну.

При ураженнях шкірних покривів, 
обмороженнях, алергічних проявах 
наносити безпосередньо на пошкоджені 
ділянки.

Особливості застосування:
При простатиті, аденомі простати та статевій слабкості 

використовувати для ректального масажу, вводити у вигляді свічки


