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Rub-Arom maść 40g
 

Cena: 17,13 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 g

Postać maść

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

ul. Żmigrodzka 242e

51-131 Wrocław

ILOŚĆ:  40 g

 

 

Lek Rub-Arom to lek roślinny stosowany tradycyjnie, którego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i
doświadczeniu.

 

 

DZIAŁANIE:

Lek Rub-Arom to maść o miejscowym działaniu rozgrzewającym
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WSKAZANIA:

Maść o miejscowym działaniu rozgrzewającym stosowana tradycyjnie do nacierań w bólach mięśniowych (naciągnięcia mięśni, bolesne
skurcze mięśni), bólach stawowych i nerwobólach (zapalenie korzonków nerwowych, rwa kulszowa).

Maść może być stosowana do nacierania klatki piersiowej i pleców w infekcjach górnych dróg oddechowych (grypa, przeziębienia)
przebiegających z katarem, kaszlem oraz towarzyszącym bólem mięśni i stawów.

 

DAWKOWANIE:

Lek do stosowania na skórę, do smarowania i nacierania 1 do 2 razy na dobę.

Dorośli: bolące miejsca nacierać ilością maści odpowiadającą 2 miarkom (3 g).

Dzieci od 12 lat: nacierać skórę pleców i klatki piersiowej ilością maści odpowiadającą 2 miarkom (3 g).

Dzieci od 7 do 12 lat: nacierać skórę pleców i klatki piersiowej ilością maści odpowiadającą 1 miarce (1,5 g).

Do opakowania dołączona jest miarka: 1 miarka odpowiada 1,5 g maści.

Odpowiednią ilość maści nanieść cienką warstwą na skórę i wcierać delikatnie aż do pełnego wchłonięcia. Nie stosować dłużej niż kilka
dni.

 

SKŁAD:

100 g maści zawiera: Tymol (Thymolum)0,25 g Lewomentol (Levomentholum) 2,75 g Kamfora racemiczna (Camphora racemica) 5,00 g
Olejek cedrowy (Cedri oleum) 0,75 g Olejek eukaliptusowy (Eucalypti oleum) 1,50 g Olejek terpentynowy z sosny nadmors

 

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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