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 ללא התוויה רפואית מאושרת,רשום כתכשיר קוסמטי
ברישיון משרד הבריאות

• כאבי גב וצוואר
• כאבי שלד
• שרירים תפוסים
• כאבי פרקים
• כוויות ועקיצות
• שפשופים וגירויים

בדאלאק
!די לכאבים
קרם לעיסוי העור

Ingredients: Water (Aqua), Harpagophytum Procumbens (Devil’s
Claw) Root Extract, PEG-8, Cetearyl Ethylhexanoate, Hamamelis
Virginiana (Witch Hazel) Extract, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin,
Laureth-7, Arnica Montana Flower Extract, Rosmarinus Officinalis
(Rosemary) Leaf Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil.

בדאלאק

קרם לעיסוי העור

בדאלאק הוא קרם לעיסוי העור בעל נוסחה ייחודית של שישה צמחי מרפא פעילים,
הידועים כבעלי תכונות אנטי דלקתיות ,משככות כאבים ומגבירות זרימת דם .השילוב
הייחודי של הצמחים וההקפדה על איכות חומרי הגלם הופכים את בדאלק לקרם
יעיל ביותר ,המעניק תחושת הקלה מהירה .מרקמו וריחו נעימים והוא מתאים לשימוש
לכל הגילאים.

80%

6%
אין שינוי

14%
שיפור

במעקב אחר משתמשים מקבוצות שונות שנערך
על ידי ד"ר אורנה לוין ,רופאה מטפלת בצמחי מרפא
ומחלוצי הרופאים בישראל העוסקים בצמחי מרפא,
נצפתה השפעתו של קרם הבדאלאק במצבים של
כאב ודלקת .המשתמשים ,בגילאים  20עד  ,75עיסו
את הקרם  3פעמים במהלך יממה 80% .מהם טענו
לשיפור משמעותי 14% ,טענו לשיפור ו 6%-טענו
שאין שינוי .המדדים העיקריים להערכת יעילות
הקרם היו ירידה בנפיחות ,ירידה בתחושת הכאב
(על פי אינדקס הכאב) וירידה בחום המקומי.

תערובת צמחים ייחודית
הממליס ( :)Hamamelisמחקרים
קליניים הוכיחו כי לצמח פעילות אנטי
דלקתית ונוגדת חמצון ,והוא יעיל
בעצירת דימומים ,בטיפול בנגעים
קטנים בעור ,בטיפול בדלקות מקומיות
של העור והריריות ,בטחורים ובדליות.

רוזמרין ( :)Rosemaryהרוזמרין
משמש ברפואת צמחי המרפא
לשיכוך כאבי שרירים ומפרקים.

הרפגופיטום (:)Harpagophytum
הצמח ,הידוע גם בשם “ציפורני השטן”
( ,)Devil’s Clawיעיל במיוחד לטיפול
בכאבי גב תחתון ובדלקת מפרקים.

ארניקה ( :)Arnicaצמח
הארניקה משמש למגוון רחב של
מצבים ,כגון כאבי שרירים ,כאבי
מפרקים ,נפיחות עקב שברים,
עקיצות חרקים וכוויות.

לבנדר ( :)Lavenderצמח הלבנדר
ידוע בניחוחו המרגיע ,והוא משמש
לשיכוך כאבי מפרקים ושרירים .שמן
הלבנדר נמצא יעיל גם בשיכוך כאבים
לאחר ניתוחים.

שיפור
משמעותי

הוראות שימוש:
• עסה את המשחה בעדינות באזור המיועד ומסביבו 2-3 ,פעמים ביום
• ניתן לחזור על השימוש לפי הצורך ,להשגת יעילות מרבית
• יש למרוח על עור נקי
• יש לשטוף את הידיים לאחר השימוש
• יש לאחסן במקום קריר ויבש
• אין להשתמש בתכשיר אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביו

״בהתחלה לא האמנתי שקרם אחד יעיל בכל כך הרבה מצבים ,אבל במקרה של בדאלאק זה
נכון .זה הקרם הטוב ביותר לטיפול בכוויות שנתקלתי בו״ (בני ,מהנדס תוכנה ,ראשון לציון)
״לבעלי נתפס הגב והשתמשנו בבדאלאק,
ועכשיו בני נעקץ ומרחתי לו את הקרם.
בשני המקרים זה עזר באופן מדהים״
(ירדן ,גננת מוסמכת ,פתח תקווה)

“בדאלאק הוא אביזר חובה בתיק
האימון שלי ,לא יוצאת מהבית בלעדיו”
(ליאת ,רקדנית מקצועית ,רעננה)

