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PERSKINDOL Active Classic Gel żel 100 ml
 

Cena: 38,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać żel

Producent QPHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Perskindol Active Classic Gel

Preparat polecany w celu łagodzenia i uśmierzania bólu mięśni i stawów:
• w lekkich stanach pourazowych
• przy skurczach mięśni
• przy stłuczeniach i zwichnięciach
• przed i podczas aktywności fizycznej, aby właściwie przygotować mięśnie i stawy do wysiłku
• po uprawianiu sportu, w celu schłodzenia mięśni i złagodzenia napięcia

Właściwości (działanie):
Szwajcarski żel na ból mięśni i stawów Perskindol ma unikalny dwukierunkowy mechanizm działania:
• natychmiastowy efekt chłodzący, dzięki czemu uczucie bólu ulega zmniejszeniu
• długotrwałe działanie rozgrzewające (wtórne) i rozluźnienie napiętych mięśni.
Perskindol jest bezpieczny i komfortowy w użyciu:
• bez tłustych śladów na skórze i na ubraniach
• bez nieprzyjemnego zapachu
• bez parabenów

Sposób stosowania:
Dorośli i dzieci powyżej 5 roku życia: stosować miejscowo kilka razy dziennie w zależności od potrzeb, wcierając cienką warstwę żelu w
bolące miejsca.

Ostrzeżenia i inne informacje:
• Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na salicylany lub którykolwiek ze składników.
• Posmarowanych miejsc nie przykrywać bandażami i okładami.
• Nie stosować z ciepłymi okładami. Nie stosować na otwarte rany.
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• Brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Składniki główne: mentol i olejki etryczne, bez parabenów.

Składniki: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Alcohol, Carbomer, Menthol, Pinus Sylvestris Oil, Tromethamine, Caprylyl Glycol,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Gaultheria Procumbens Leaf Oil (zawiera Methyl Salicylate),
Ethyl Acetate, Citrus Bergamia Oil, Citrus Limon Peel Oil, Terpineol, Terpineol Acetate, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Lavandula
Angustifolia Oil, Limonene, Linalool, Citral, Geraniol, Citronellol.
Nie zawiera parabenów.

Opakowanie: 100ml żel
  200ml żel
Statut preparatu: Wyrób medyczny klasy I
Producent: Verfora SA, Szwajcaria
Informacji o preparacie udziela: Qpharma Sp. z o.o., ul. Wichrowa 7F/10, 04-682 Warszawa, tel. (022) 590 57 00, fax (022) 590 57 01,
qpharma@qpharma.pl, www.qpharma.pl
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