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Plaster chłodzący PREL blue
 

Cena: 5,19 pln

Opis słownikowy

Producent GENEXO

Opis produktu
 

Plaster chłodzący PREL blue

Działanie: 

PREL blue - plaster hydrożelowy z mentolem jest produktem najnowszej generacji, posiadającym innowacyjny hydrożelowy system
HYDRONIQUE, będący nośnikiem mentolu. Hydrożelowa formuła sprawia, że jest on łatwy w użyciu, lepiej przylega do skóry oraz w
przeciwieństwie do zwykłego plastra nie wysusza skóry, zapewniając jej ciągłe oddychanie i nawilżanie.  Okad stosuje się miejscowo na
skórę w celu złagodzenia napięcia i bólów mięśni. Zawarty w nim metanol, poprzez swoje chłodzące działanie, zmniejsza obrzęki
pourazowe oraz działa kojąco w bólach stawowo-mięśniowych m.in. barków, pleców i karku. Okład nie brudzi ubrania, jest pod nim
niewidoczny. Bardzo łatwo go usunąć z powierzchni skóry, nie wywołując przy tym efektu depilacji.

Okład stosuje się wspomagająco w:

- obrzękach pourazowych
- sińcach
- nadwyrężeniach i naciągnięciach mięśni
- zapaleniu ścięgien, zapaleniu kaletki stawowej

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- bólach o niewielkim nasileniu w okolicy stawów
- bólach pleców
- kurczach mięśniowych

Polecany jest dla dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia. W przypadku dzieci młodszych można stosować po konsultacji lekarskiej.

Opakowanie: 1 okład o wielkości 8x12cm

Skład: Menthol 5%
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