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Sztuczny lód ICEMIX w sprayu (spreju) - 400ml
 

Cena: 11,60 pln

Opis słownikowy

Producent TECWELD

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

Właściwości:

- produkt uśmierzający ból
- łagodzący skutki kontuzji, zwichnięć stawów, stłuczeń mięśni oraz innych urazów
- dozownik w sprayu ułatwia dozowanie

Przeznaczenie:

Działanie ICEMIX-u polega na uśmierzaniu bólu przez błyskawiczne obniżenie temperatury ciała w miejscu kontuzji. Umożliwia szybkie
podjęcie dalszej aktywności ruchowej, nie dopuszczając do tworzenia się krwiaków i sińców. Preparat bezfreonowy, zawiera naturalne
olejki eteryczne zmniejszające uczucie bólu. Może być stosowany w terapii kriogenicznej pod nadzorem lekarza.

Opakowanie: 400 ml

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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