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PERSKINDOL ACTIVE Classic Gel 100 ml
 

Cena: 28,40 PLN

Opis słownikowy

Producent QPHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis 

 

PERSKINDOL ACTIVE Classic Gel 100 ml 

To preparat na mięśnie i stawy do stosowania miejscowego o unikalnym dwustopniowym działaniu chłodząco - rozgrzewającym.

 

Wskazania

Perskindol Active Classic Gel jest rekomendowany dla:

osób cierpiących na bóle mięśni i stawów

osób uprawiających sport

osób pracujących fizycznie

dzieci powyżej 5 roku życia

Perskindol Active Classic Gel jest szczególnie polecany:

w celu łagodzenia i uśmierzania bólu mięśni i stawów w lekkich stanach pourazowych
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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 ich napięcia

Perskindol Active Classic Gel jest idealny przed, podczas i po treningu, ponieważ dzięki wcieraniu i wmasowywaniu:

pobudza krążenie krwi i rozluźnia mięśnie przez co pomaga zapobiegać i łagodzić bóle mięśni oraz skurcze.

 

Działanie

Perksindol Active Classic Gel posiada unikalne dwustopniowe działanie chłodząco - rozgrzewające: natychmiast chłodzi i koi ,podczas
masażu pomaga stymulować krążenie krwi oraz rozluźnić mięśnie. Zawarty w Perskindolu mentol aktywuje receptory zimna, chłodzi
przez sublimację, podnosi próg wrażliwości lokalnych receptorów bólu. Natomiast olejki eteryczne działają rozgrzewająco i pomagają
stymulować krążenie krwi, co przyspiesza regenerację mięśni.

 

Sposób użycia

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

 

Skład

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Alcohol, Menthol, Pinus Sylvestris, Carbomer, Ammonium Hydroxide, Citrus Aurantium
Dulcis, Gaultheria Procumbens (contains Methyl Salicylate), Citrus Aurantium Bergamia, Citrus Medica Limonum, Terpineol, Terpineol
Acetate, Ethyl Acetate, Benzyl Benzoate, Methylparaben, Propylparaben, Rosmarinus Officinalis, Lavandula Angustifolia, Geraniol,
Citronellol, Limonene, Citral, Linalool.

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

