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Neuro Terapia Żel 75g
 

Cena: 18,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 g

Postać -

Producent ALPA DYSTRYBUCJA

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Neuro Terapia żel z ekstraktem z goździka korzennego 
Opakowanie: 75 g 
Skład: Produkt zawiera składniki naturalne. Aqua, Alcohol Denat. 30% vol., PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glyceryl Polymethacrylate
Propylene Glycol PVM/MA Copolymer, Menthol, Clove Extract, Dimethyl Isosorbide, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Vitamins Primasponge Orange SS, Triethanolamine, Camphor, Buxus Chinensis, Parfum, Phenoxyethanol, Methylparaben,Butylparaben,
Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, CI 42090, Linalool, Citral, Eugenol, Cinnamal, d-Limonene.
Wskazania: Wyrób medyczny NES PHARMA® Neuro Terapia żel z extraktem z goździka korzennego jest przeznaczony do leczenia,
łagodzenia jak również zapobiegania między innymi: bólom kręgosłupa wynikającym z dyskopatii; szczególnie części szyjnej i
lędźwiowej oraz występujących w trakcie zmian zwyrodnieniowych, przy neuralgiach różnego pochodzenia, przy zespołach bólowych
stawów w trakcie schorzeń zwyrodnieniowych oraz po endoprotezowaniu dużych stawów, przy zespołach bólów pourazowych bez
złamań, oraz przy stanach analogicznie podobnych do wyżej podanych Wyrób medyczny NES PHARMA® Neuro Terapia żel z extraktem
z goździka korzennego jest przeznaczony dla szerokiego kręgu użytkowników bez specjalnych ograniczeń również co do długości czasu
stosowania wyrobu medycznego NES PHARMA® Neuro Terapia żel z extraktem z goździka korzennego.
Przeciwwskazania: Nie stosować na rany z przerwaniem ciągłości skóry. W przypadku utrzymujących się dłużej dolegliwości i braku
poprawy, bądź nasilenia się objawów należy zasięgnąć porady lekarza.
Sposób użycia: Wcierać żel kilka razy dziennie nakładając jednorazowo ok. 2-3 cm żelu na dłoń. Żel wmasowywać do pierwszych oznak
wchłaniania się. Korzystnie jest wykonywać zabieg na przemian ruchami kolistymi i posuwistozwrotnymi. Po ustąpieniu objawów
stosować jeszcze przez kilka dni.
Status:
Wyrób medyczny

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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