
HiGeen Harrar Cream  
 
 
 

Massage Cream for joints and muscles. Fast action and absorption due to its formula, 
which make use of natural ingredients that help stimulate blood circulation and relax 
muscle stiffness by its warming effect. 
 
For athletes use before and after exercise. Recommended by massage professionals. 
 
Active Ingredients: 

- Thyme Oil 2% 
- Eucalyptus Oil 2% 
- Turpentine Oil 2% 

      -    Menthol 2%  
 
Inactive Ingredients: 
Ammonia solution, Glycerin, Mineral oil, Propylene glycol, Stearic acid, Germaben II, 
Pentavitin, Lanette O, Potassium hydroxide, Pemulen TR-1 

 
Directions for use: 
Apply Harrar onto desired area and massage gently into the skin until cream is 
completely absorbed. 

 
Cautions: 

- For external use only. 
- Avoid contact with eyes or broken skin and mucous membranes. 
- Store at a temperature below 25° C, away from the reach of children. 
 

Presentation: 
A tube of 50 g cream. 
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هاي جني كرمي حّرار   

 
اليت حتتوي  اجللد بسرعة بفضل تركيبته سريع املفعول وميتصه. كرمي لتدليك املفاصل والعضالت

لدفء مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية  على مواد طبيعية تعطيك الشعور املميز 
  . واسرتخاء العضالت

  
ضيني أثناء عملية اإلمحاء قبل وبعد التمرين لتليني العضالت ويوصي به يستعمل من قبل  الر
  . خرباء أندية املساج

  
  : املواد الفّعالة

  %2 زيت الزعرت -
 %2زيت اليوكاليبتوس  -
 %2زيت الرتبنتني  -
 %  2منثول  -

 
  :املواد غري الفّعالة

، جريمابني، رتيكحامض الس، ولبروبلني جليك، زيوت معدنية، جلسرين، حملول األمونيا

سيوم، النيت و، تنيڤبنتا   .(TR-1)مبيولني ، هيدروكسيد البو
  

  :طريقة االستعمال
لكامل  لتدليك حىت يتم امتصاصه   .  ضع كمية من كرمي حرّار على املكان املرغوب مث قم 

 
  :حتذيرات

  .لالستعمال اخلارجي فقط -
 .املخاطية واجلروح والبشرة امللتهبة واألغشية نيمالمسته للعينجتنب  -
 .م، بعيداً عن متناول األطفال° 25حيفظ على درجة حرارة أقل من  -

  
  
 



  : العبوة
  .كرمي  غم 50أنبوب حيتوي على       

  
  

  
  

  81شارع املدارس رقم      
  58ب . ص      
  فلسطني -بيت جاال     
  األردن –برتخيص من شركة سختيان      
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