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Ice Spray APTEO 400 ml
 

Cena: 13,15 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 ml

Postać -

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: SYNOPTIS PHARMA

ILOŚĆ:  400 ml

 

OPIS:

Ice Spray to chłodzący preparat idealny w przypadku kontuzji, krwiaków, przemieszczeń, złamań, skręceń i naderwań, zapaleń ścięgien i
„łokcia tenisisty”.

 

DZIAŁANIE:

Opóźnia i zmniejsza ryzyko krwawienia, a także ogranicza opuchliznę dzięki obkurczaniu naczyń krwionośnych przez obniżenie
temperatury. W przypadku drobniejszych urazów umożliwia kontynuowanie aktywności sportowej.

 

WSKAZANIA:

Dzięki chłodzącym właściwościom mentolu i kamfory wyrób zmniejsza odczucie bólu po kontuzjach sportowych, stłuczeniach i
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uderzeniach.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Wstrząsnąć przed użyciem. Produkt stosować w miejscu kontuzji, stłuczenia. Rozpylać w odległości 20cm, 2-3 razy dziennie,
maksymalnie przez 1-2 sekundy.

 

SKŁAD:

Propan, butan, alkohol izopropylowy, mirystynian izopropylu, mentol, kamfora, ekstrakt z arniki.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować przez dłuższy okres czasu lub z mniejszej odległości ze względu na możliwość wystąpienia odmrożenia skóry; w
przypadku wystąpienia alergii na którykolwiek ze składników preparatu; na skórę wrażliwą oraz okolice twarzy i szyi; na miejsca zranione
oraz na otarte rany; u dzieci poniżej 2. roku życia.

Uwaga! Środek skrajnie łatwopalny aerozol, pojemnik pod ciśnieniem – ogrzanie grozi wybuchem.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

Chronić przed światłem słonecznym.

Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

Chronić przed dziećmi.

Chronić oczy przed dostaniem się rozpylonego roztworu. Nie wdychać.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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