
JUVEM – M   Creme Massageador – 60 g  
(Creme Massageador –  Anestésico  + Nutrição + Vaso-reparador + Anti-inflamatório)  

USO TÓPICO                                         

  
PROPRIEDADES:  
JUVEN - M é um Creme Massageador, resultado da associação do CREME DE 

BAUHINIA FORFICATA LINK (reparador e regenerador celular), ÓLEOS 

MEDICINAIS DE ÁRVORES AMAZÔNICAS (conhecidos como ÓLEOS 

MILAGROSOS) e MICRO CRISTAIS de TURMALINA NEGRA, excitados por 

influência capacitiva e ultrassom (fornecem elétrons para a pele), com incrível 

capacidade de limpeza e desobstrução dos tecidos mais expostos (pele). Elimina 

instantaneamente as dores musculares e articulares e gradativamente e de forma 

definitiva recupera as fibras musculares e as articulações, reconstruindo as bolsas 

sinoviais responsáveis pelo amortecimento do contato entre os ossos e produção do 

líquido sinovial (lubrificante das articulações).   Promove a recuperação da 

elasticidade dos vasos sanguíneos periféricos (varizes).  Dissolve as vesículas de 

gordura (celulite) eliminando-as pela urina.  Evita o aparecimento de estrias durante 
a gestação e auxilia na eliminação das já formadas (pós-parto).   

  
COMPOSIÇÃO:   
Pasta concentrada de Bauhinia Forficata Link, extrato concentrado de Bauhinia Forficata Link, 
microcristais de Turmalina Negra, hidratante (sem sal), Óleos Milagrosos da Amazônia (Abacate, Açaí, 

Aloe Vera, Amêndoas Doce, Andiroba, Buriti, Canela, Calêndula, Castanha do Brasil, Canola, Cártamo, 
Coco Babaçú, Copaíba, Erva Cidreira, Erva Doce, Gergelim, Germen de Trigo, Linhaça, Macadâmia, 

Maracujá, Melaleuca, Milho, Pequi, Prímola, Seiva de cróton, Semente de Uva, Oliva,  
Urucum), Extratos secos micronizados (Curcumã, Guaraná da Amazônia, Ginseng Brasileiro, Canela), 

Colágeno, Elastina, Óleo de Gautéria, Óleo de Hamamellis, Lanolina de Carneiro, extratos de Aloe Vera, 
Erva Doce,  Própolis, Vitamina "E", Essência natural de Erva Doce.   

  
INDICAÇÕES:   
• Tumor nos ossos   

• Reumatismo no sangue e articulações   

• Drenagem linfática (celulite)   

• Prevenção contra o surgimento de estrias durante a gravidez  

• Problemas Circulatórios:  Varizes, má circulação, inchaço, dormência, etc.   

• Tendinite, Osteoporose, Artrose, Artrites e Bursites.  

• Dores e patologias na coluna vertebral  

• Distensões, contraturas, torções, ínguas, latificação muscular (câimbras)  

• L.E.R. – Lesões por esforço repetitivo (curativo e preventivo)  

  
MODO DE USAR:  
• Fazer uso do JUVEN – M  Creme Massgeador  3 a 4 vezes ao dia, massageando bem o local 

afetado.  

• NÃO APLIQUE o JUVEN – M  sobre  ferimentos e escoriações que estejam expostas (abertas).  

  

OBS.:  Em caso de contato com os olhos, lave-os bem com água em abundância.  



    

www.belezapuracosmetica.com   
  

sac@belezapuracosmetica.com    

http://www.belezapuracosmetica.com/
http://www.belezapuracosmetica.com/

