
 

 

 

 

 

 

 

„Płynny plaster“ od TianDe: 

dla pewnych ruchów!  

 

 

 
 

 

Rozgrzewająca formuła 

Efekt rozgrzewający powstaje na nowo na skutek oddziaływania suchego ciepła 

 

 

Używaj „Płynnego plastra“, jeśli:  

 

prowadzisz aktywny tryb życia prowadzisz mało aktywny tryb życia 

Szybciej, wyżej, mocniej! Przy takim tempie 

życia organizm jest przeciążony. Stawy 

pracują na granicy możliwości. Potrzebują 

wsparcia! 

 

Kiedy siedzisz, kolano znajduje się w pozycji 

zgiętej, a rzepka dociska staw.  

Taki nacisk i brak ruchu powoduje 

dostarczanie niewystarczającej ilości 

substancji odżywczych do powierzchni 

stawowej. 

„Płynny plaster“ będzie idealnym 

rozwiązaniem przy znacznym obciążeniu 

fizycznym. 

 

„Płynny plaster“ przyda się, gdy trzeba 

będzie zrekompensować brak ruchu.  

Ma dobroczynne działanie przy dyskomforcie w 

okolicy stawów. 
Ma działanie rozgrzewające, które odnawia 

się na skutek oddziaływania suchego ciepła. 

 

  

Nasze życie to ciągłe sprzeczności. Czasami intensywnie uprawiamy sport, próbujemy swoich 

sił w biegach, zapisujemy się na siłownię, a czasami całymi dniami siedzimy przed 

komputerem. Wszystko to odbija się na stawach, gdyż to właśnie one pomagają nam 

wykonywać te czy inne ruchy. Według danych statystycznych we współczesnym świecie przy 

szybkim tempie życia najczęściej pojawiającymi się problemami są problemy z aparatem 

ruchu. Jak paradoksalnie to nie zabrzmi, szkodliwy może być zarówno brak ruchu, jak i 

aktywność ruchowa.  

 

Konsekwencje siedzącego trybu życia są znane od dawna - nadwaga, problemy z układem 

krążenia i oczywiście bóle stawów. Brak ruchu prowadzi do spowolnienia wymiany 

substancji w stawach. Weźmy dla przykładu rzepkę. Kiedy siedzisz, kolano przez większą 

część czasu znajduje się w pozycji zgiętej, a rzepka dociska staw. Ten ciągły nacisk i brak 

ruchu powodują, że ilość substancji dostarczanych do powierzchni stawowych jest 



 

 

niewystarczająca, gdyż substancje odżywcze mogą być dostarczane tylko wówczas, gdy staw 

znajduje się w ruchu. Konsekwencją tego jest duży dyskomfort. 

 

Aktywność fizyczna jest bardzo korzystna, ale czasami trudno się w porę zatrzymać - 

chciałoby się „szybciej, wyżej, mocniej“, a organizm staje się przeciążony. Mięśnie i stawy 

pracują na granicy możliwości i oczywiście potrzebują wsparcia. 

  

Krem do ciała „Płynny plaster“ od TianDe będzie odpowiedni zarówno dla miłośników 

aktywnego sportu, jak i dla tych, którzy od siłowni wolą kanapę (lub zmuszeni są prowadzić 

mało aktywny tryb życia w związku ze swoją działalnością). Dzięki składnikom aktywnym 

krem ma działanie rozgrzewające. „Płynny plaster“  będzie idealny przy znacznym obciążeniu 

fizycznym, gdy aparat ruchu czeka długotrwała i wytężona praca, np. trening na siłowni. 

Zastosowanie kremu przed treningiem pomoże zmniejszyć dyskomfort w okolicy stawów, 

który powstaje po ćwiczeniach.  

 

Przy siedzącym trybie życia musimy przede wszystkim „rozprowadzić krew“ po organizmie. 

Znakomicie sprzyja temu działanie rozgrzewające, które zwiększa dopływ krwi do stawów. 

Pozwala to zrekompensować brak ruchu i pozbyć się uczucia dyskomfortu. 

 

 

 

Naturalna korzyść! 

Najbardziej „stawowe“ składniki, naturalnie silne 

 

 Wyciągi       Olejki  

Propolis Jodła 

Papryka kajeńska Cynamon 

Oman Goździki 

Czarci pazur Drzewo oliwne 

 

+ kamfora 

+ mentol 

 

 

Jak działają składniki aktywne? 
  

  

Wyciąg z papryki kajeńskiej ma silne działanie rozgrzewające, które poczujesz na skórze. 

Wykazuje właściwości regenerujące i poprawia krążenie. Ma silne działanie 

przeciwutleniające.  

To ostre warzywo zawiera alkaloid kapsaicynę, olej tłusty, olejki 

eteryczne, kapsantynę, saponiny steroidowe, fitoncydy, wosk, witaminy A, B1, B2, С, Р. 

Zawarta w papryce kajeńskiej kapsaicyna blokuje substancję P, która powoduje obrzęki stawu 

i bóle.  

W medycynie ludowej papryka kajeńska jest uznawana za silny naturalny środek 

pobudzający. 

  

  



 

 

Wyciąg z propolisu jest od dawna stosowany dla zmniejszenia uczucia dyskomfortu w 

stawach. Działając dobroczynnie na stawy, sprzyja zwiększeniu aktywności ruchowej. 

Ten unikalny produkt pszczelej działalności ma nieprawdopodobnie skomplikowany 

skład, którego naukowcom do tej pory nie udało się ustalić.  

Zawiera on 16 klas substancji organicznych. 

Ponadto propolis zawiera różne żywice, olejki, alkohole, białka, a także woski, 

pyłek kwiatowy, witaminy, cukier i inne składniki.  

Co ciekawe, nawet po poddaniu go 

działaniu wysokiej temperatury nie zmienia on swoich właściwości. Propolis ma zbawienne 

działanie na stawy.  

Przy jego regularnym stosowaniu ustępuje ból i uczucie dyskomfortu, 

powraca ruchomość stawów. 

  

Wyciąg z czarciego pazura, inaczej hakorośli rozesłanej. Ta cenna roślina jest często 

stosowana w medycynie ludowej. Pomaga w stanach zapalnych 

stawów - ma działanie przeciwzapalne, antyseptyczne i przeciwbólowe.  

Czarci pazur zwiększa ruchomość stawów, zmniejsza uczucie zastania i obrzęki. 

  

Wyciąg z omanu zawiera polisacharydy inulinę i inuleninę, saponiny, kwasy organiczne 

(octowy, benzoesowy), niewielką ilość alkaloidów, witaminę E i olejek eteryczny. 

Magicznymi właściwościami omanu zachwycał się już sam Awicenna, nazywając go 

wspaniałym lekarstwem. Zalecał jego stosowanie przy bólach stawów, kręgosłupa, kości oraz 

przy zapaleniach nerwu kulszowego. 

  

Olejek cynamonowy otrzymuje się z kory, liści i pędów cynamonowca. Ma ogólne działanie 

tonizujące na organizm. Olejek pozwala szybko się rozgrzać, zlikwidować uczucie zastania i 

drganie mięśni. Likwiduje skurcze mięśni i zmniejsza bóle stawowe. Szybko rozgrzewa 

mięśnie, przygotowując je do wysiłku fizycznego. 

  

  

Olejek z goździków ma bardzo bogaty skład chemiczny, którego głównym składnikiem jest 

eugenol. 

To aromatyczna substancja, dzięki której olejek ma tak silny zapach, którego nie 

można pomylić z niczym innym. Od dawna jest używany w medycynie ludowej i 

aromaterapii. Zwiększa wydajność, pomaga uśmierzyć ból przy stłuczeniach i skręceniach, 

poprawia krążenie krwi i zwiększa odporność. Dzięki zdolności do „rozprowadzania” krwi w 

organizmie idealnie oddziałuje na stawy i mięśnie, przywraca lekkość i radość ruchów. 

  

  

Olejek jodły zawiera 35 cennych substancji bioaktywnych. Stosowany zarówno w medycynie 

profesjonalnej, jak i ludowej w leczeniu wielu niedomagań. Zwiększa odporność, tonizuje, 

dobroczynnie oddziałuje na skórę, ma właściwości bakteriobójcze i antyseptyczne. Ponadto, 

olejek z jodły przywraca prawidłowy poziom odżywienia tkanek chrzęstnych i zwiększa 

krążenie zarówno krwi, jak i limfy w tkankach stawów. 

  

  

Kamfora ma działanie antyseptyczne, miejscowo pobudzające, znieczulające i 

przeciwzapalne. Kamfora działa również znieczulająco na zakończenia nerwowe w skórze i 

zmniejsza objawy bólu w okolicy stawów. 

  



 

 

Mentol ma działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe oraz właściwości antyseptyczne. 

Mentol otrzymuje się metodą destylacji parowej z olejku mięty pieprzowej. Ma intensywny 

świeży zapach.  

  

Oliwa z oliwek ma działanie zmiękczające i nawilżające skórę wszystkich typów.  

Dzięki naturalnym skutecznym składnikom krem do ciała „Plaster w płynie“ od TianDe 

pomoże Ci osiągnąć pewność ruchów i pozbyć się uczucia dyskomfortu.  

Cenne olejki eteryczne i wyciągi roślinne pomogą szybciej wrócić do formy! 

To uniwersalny kosmetyk, który na długo zachowa Twoją skórę piękną i młodą.  

Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, oleokantal, fosfolipidy, tokoferol, antyoksydanty 

oraz witaminy K, A, C i wiele innych korzystnych składników. 

  

 

 

 

 

www.tiandekolobrzeg.pl 


