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Nastanek
»Namman« v tajščini pomeni mazilo, med-

tem ko “muay” pomeni boksar. Namman Muay 

torej bi lahko prevedli kot boskarsko mazivo. 

Prvi Namman Muay izdelek je bil izdelan leta 

1930 v podjetju Devakam Apothecary Hall v 

Bangkoku. Iznajditelj Thongtos Intratat je po-

leg svojega farmacevtskega podjetja, bil lastnik 

tudi boksarskega kluba. Pred vstopom v ring 

je Thongtos poskrbel, da so bili njegovi borci 

zmasirani s »posebnim linimentom«, ki je ogrel 

mišice in pomagal omiliti nadaljne poškodbe. 

 

Z leti so se izdelki Namman Muay iz tajskega 

boksa bliskovito razširili na tiste športe, kjer je 

bila potrebna hitra mišična aktivacija in inten-

ziven občutek regeneracije.  

O izdelkih
Izdelki za športnike Namman Muay so več kot 85 let del bogate tajske kulture. 

Izredno popularni liniment, krema in sprej so izdelani v podjetju Devakam 

Apothecary Hall ter so pribljubljeni tako med profesionalnih športnikih kakor 

starejšimi osebami po celem svetu. Danes so izdelki Namman Muay v prosti 

prodaji v številnih evropskih lekarnah in specializiranih ter športnih trgovinah.
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 ∞ olje se aktivira ob intenzivni masaži ali z 

nanosom tik pred fizično aktivnostjo

 ∞ mazljiva struktura olja omogoča daljše  

masaže

 ∞ olje sprva daje občutek intenzivne toplote, ki 

sčasoma preide v hlajenje

 ∞ v regenerativne namene se lahko z oljem 

namažemo tudi po vadbi

 ∞ razpoznaven vonj po tajskih zeliščih

 ∞ športnikom, ki se poslužujejo športne masaže 

ali fizioterapije

 ∞ športnikom, ki želijo med vabo imeti dodatno 

ogreto telo

 ∞ športnikom, ki želijo lažje prenašati posledice 

intenzivni športnih vadb

 ∞ osebam, ki čutijo potrebo bo boljši mišični 

regeneraciji 

Značilnosti Priporoča se

Vsebuje
Methyl salicylate, Paraffinum Liquidum, Aqua, Ethyl alcohol, Globulus (Eucalyptus) Leaf Oil, C.I. 19140, 

C.I. 15985, menthol, limonene*, citronellol*, geraniol*

Originalni tajski liniment podjetja 

Devakam z več kot 85 letno tradici-

jo služi za intezivne masaže pred 

in po fizični aktivnosti. Liniment 

pospešeno aktivira športnikovo in 

ga obdrži ogretega dlje časa, kar 

znatno zmanjša možnost poškod-

be med vadbo. Tajsko olje je znano 

po intenzivnem vonju po tajskih 

zeliščih.

Tajsko olje  
Namman Muay
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Tajska krema predstavlja prodajni 
hit znotraj linije izdelkov Namman 
Muay. Izredno priljubljena je tako 
med športniki kakor starostniki, 
ki posegajo po njej zaradi hitre-
ga delovanja, ki se obdrži tudi po 
več ur po nanosu. Originalna tajs-
ka receptura omogoča športniku 
hitrejšo regeneracijo in splošen 
blagodejen učinek pri vseh vrstah 
športnih nezgod.

Tajska krema 
Namman Muay

 ∞ za delovanje kreme ni potrebna predhodna 

fizična aktivnost

 ∞ takojšen občutek hlajenja, ki se kmalu spre-

meni v gretje

 ∞ deluje še nekaj ur po nanosu

 ∞ nemastna tekstura, ki se hitro vpija, takojšnje 

delovanje

 ∞ športnikom in starostnikom ter vsem ose-

bam, ki nimajo zmožnosti športnih masaž ali 

fizioterapij

 ∞ športnikom, ki želijo med vabo imeti dodatno 

ogreto telo

 ∞  ob napetosti v mišicah in sklepih, ter kot 

dopolnilna nega ob drugih tegobah za hitrejše 

blagodejno olajšanje

Značilnosti Priporoča se

Vsebuje
Aqua, Methyl Salicylate, Menthol, Polysorbate_20, Polysorbate_80, Eugenol, Triethanolamine, Carbom-

er_940
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V številkah 
Izdelki Namman Muay so prisotni v Evropi deset let. V tem času je uradni Ev-

ropski distributer, podjetje Tykhe s.p. iz Slovenije, nanizalo številne uspehe na 

področju prodaje in promocije naših izdelkov.
 

Spodaj vam predstavljamo nekatere informativne statistike, ki nas uvrščajo 

med uspešnejša Evropska podjetja na področju prodaje krem in linimentov 

za športnike.

Certifikati
Vsi izdelki iz linije Namman Muay so registirani kot kozmetični proizvodi 

in so zavedeni v Evropski bazi kozmetičnih izdelkov CPNP. Kot taki imajo 

opravljene vse varnostne teste , ki dokazujejo da je izdelek varen za upo-

rabo. Temu primerne so tudi embalaže, ki so prirejene zakonom o trženju 

kozmetičnih izdelkov.

Izdelki niso testirani na živalih. 

3000+ 26 68,3%
Število evropskih lekarn 

v katerih se že prodaja 

Namman Muay

Število držav Evropske 

unije, kjer je Namman 

Muay že prisoten.

Odstotek ljudi, ki opravi 

ponoven nakup

NOT TESTED
ON ANIMALS


