
Ve složení-zahřívací činidlo nové generace!

Vanillylový éter s vůní vanilky: hřeje ale nepálí!

Delikátní analog chilli papriček „vypíná“ 
vanilloidní receptory bolesti.

Vanillylový éter používají ve zdravotnictví a 
potravinářském průmyslu.

Masážní gel «Ortophyt»
se zlepšenou recepturou



Dimethylsulfon — zdroj organické 
síry.

Studie prokázaly: dimethylsulfon není 
horší než nesteroidní lék «Ibuprofen», 
ale nemá vedlejší účinky.

Dimethylsulfon — «vodič» účinných 
složek gelu.

«ORTOPHYT» má vlastností

chondroprotektoru.



«Královská»
složka «ORTOPHYTU» 

Extrakt rozmarýnu ze slavného 

«elixíru uherské královny»

Královna Elizabeth v 72 let se 

vyléčila od revmatizmu.  

Extrakt rozmarýnu — přírodní 

antibiotikum. 



• Mikroby se umí přizpůsobit k jakýmkoliv

antibiotikům a k propolisu nemůžou !

• Propolis je 5 krát silnější než novokain.

• Propolis — zdroj křemíku a manganu, 
které jsou nezbytné pro regeneraci pojivové 
tkáně.

«ORTOPHYT» 
s včelím balzámem 



• vanillylový éter

• dimethylsulfon

• extrakt rozmarýnu 

• extrakt propolis 

• olivový olej

• eukalyptový olej

• olej máty peprné

• extrakt jedlového 
jehličí

Nový «ORTOFIT» —
4 staré + 4 nové:

8!

8 aktivních komponentů



- v problémových kloubech eliminuje přetížení

- zdravým kloubům  – kompenzuje nedostatek 

pohybu

Komplex komponentů zlepšující výživu kloubů:

• vanillylový éter

• organická síra
• olej máty peprné 

• eukalyptový olej

• extrakt jedlového jehličí

• extrakt rozmarýnu 

• extrakt propolis 

Hippokrates o 

nečinnosti: 
«Používejte nebo 

ztratíte !» 

„Ortophyt“ hasí „žízeň“ kloubů:



«Ortophyt» nevysušuje pokožku

i  při dlouhodobém
užívání!

Olivový olej pečuje o pokožku,

«dopravní» olej —blízký příbuzný 

kůže.



Výhody «Ortophytu»
Široká škála působení: 
•Pomáhá se zbavit napětí a bolestí svalů a kloubů

•Pomáhá obnovit kloubní chrupavku

•Prostředek prevence onemocnění kloubů při sedavém způsobu    

života

•Zahřívací gel pro sportovce 

Komfortní pocity: 
•Zahřívání bez pálení (vanillylový éter), 

•Nedráždí ani citlivou pokožku (olivový olej)

Výhodná cena  278,30 za 125 ml.

V lékárnách hřejivé gely na klouby stojí v průměru 180-220 Kč
za 50 ml.



Lehkost pohybu —

radost ze života!

www.kozmetika-tiande.sk


