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Maść borowinowa Sulphur 400mg/1g 60g
 

Cena: 40,84 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4 g/g

Opakowanie 60 g

Postać -

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
SULPHUR ZDRÓJ EXIM

Rejestracja

Substancja
czynna

Wodny wyciąg borowinowy

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: SULPHUR ZDROJ 

S. Rokosza 18 

Busko Zdrój

ILOŚĆ:  60 g

 

Maść borowinowa SULPHUR to lek zawierający wodny wyciąg borowinowy wraz z aktywnie biologicznymi: kwasami humusowymi
(huminowe i fulwokwasy), sole mineralne (wapnia, sodu, magnezu), ciała estrogenne, garbniki i inne cenne mikroelementy. 

Maść borowinowa to lek przynoszący ulgę w chorobach reumatycznych i u pacjentów po urazach narządu ruchu (również urazach
sportowych).

 

 

DZIAŁANIE:

Działanie przeciwzapalne związane jest z hamowaniem aktywności hialuronidazy i zmniejszaniem stężenia czynników nasilających stan
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zapalny chrząstki stawowej. Powoduje to szybsze wchłanianie się wysięków i nacieków zapalnych. Jednocześnie zwiększa się stężenie
cytokin działających ochronnie na chrząstki stawowe. Kwasy humusowe podnoszą próg odczuwania bólu (działanie przeciwbólowe),
wywołują przekrwienie skóry, a ich metabolity wykazują działanie bakteriostatyczne. Leczenie maścią borowinową poprawia ruchomość
stawów i kręgosłupa, zmniejsza ból, przyspiesza ustępowanie zmian pourazowych takich jak: stłuczenia, złamania czy zwichnięcia. Lek
umożliwia korzystanie z aktywnych składników borowin chorym z przeciwwskazaniami do klasycznych, silnie przegrzewających
zabiegów borowinowych. Ma to szczególne znaczenia dla pacjentów z chorobami układu krążenia, osłabionych czy z zaawansowaną
osteoporozą. Masaż klasyczny z maścią borowinową wzmacnia jego lecznicze działanie.

 

WSKAZANIA:

reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS)

zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa (ZZSK)

choroba zwyrodnieniowa stawów

zespoły bólowe szyjne, barkowe i lędźwiowe

po urazach narządu ruchu

 

DAWKOWANIE:

Lekkim masażem wcierać do wchłonięcia niewielkie ilości maści (około 1-2 cm maści wyciśniętej z tubki) w skórę w okolicę chorych
stawów i mięśni. Stosować 1 do 3 razy dziennie, przez ok. 2-3 tygodnie.

 

SKŁAD:

W 100,0g produktu leczniczego znajduje się:

Substancja czynna: 40,0g wodnego wyciągu borowinowego;

Substancje pomocnicze: 0,5g olejku sosnowego; 0,1g etylu

parahydroksybenzoesanu; 59,4g maści cholesterolowej (podłoże o

składzie: parafina ciekła, parafina stała, wazelina biała,

cholesterol).

 

OSTRZEŻENIA: 

 

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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