Treść ulotki informacyjnej.

Alpa Medical – kręgosłup (żel 50 ml)
Skład (zgodny z wykazem INCI): Water, Alkohol , PEG 40 Hydrogenated Castor Oil (and) Water, Glyceryl
Polymethacrylate (and) Propyllene Glycol (and) PVM/MA Copolymer, Hydrogenated Jojoba Oil, Menthol,
Caryophylli Oil, Dimethyl Isosorbide, Acrylates /C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine,
Camphor, Perfume-Herba esence Alpa 97011, Chloroacetamide (and) Sodium Benzoate, CI15985,19140,
16255,14720, 16185, 73015, 28440.
Zawiera unikatową kompozycję olejków eterycznych: eukaliptusowy, anyżowy, tymiankowy, lawendowy,
rozmarynowy, kosodrzewinowy, cynamonowy, kubebowy, jojoby, wzbogacone składnikami potęgującymi ich
działanie (mentol, octan izoborneolu, linalol, nerol i octan terpineolu).
Dodatkowo zawiera olejek goździkowy.
Wskazania
• bóle kręgosłupa
• bóle ścięgien i mięśni
• rwa kulszowa
• nerwobóle
Preparat wspomagający leczenie.
Skuteczność działania potwierdzona klinicznie.
Sposób działania
Stosować w terapii uzupełniającej w leczeniu zespołu bólu kręgosłupowo - korzeniowego, bólów mięśni i
zapalenia ścięgien. Działając stymulująco na zakończenia czuciowe powierzchniowych warstw skóry wywiera
także pośrednio korzystny wpływ na narządy wewnętrzne. Podobnie jak przy akupresurze następuje
odruchowe przekrwienie narządów unerwionych poprzez ten sam segment rdzeniowy, co dany odcinek skóry.
Wpływa to poprawę procesów regeneracyjnych tkanek, lepszą penetrację leków, wzmożenie fagocytozy.
Olejek goździkowy wykazuje działanie antybakteryjne, przeciwzapalne i regenerujące. Niewielki dodatek
oleju z jojoby wzmaga efekt masażu i pielęgnuje skórę.
Preparat przebadany dermatologicznie.
Sposób użycia
Wcierać kilka razy dziennie nakładając jednorazowo ok. 1-2 cm żelu na dłoń. Żel wcierać do pierwszych
oznak wchłaniania się. Można wykonywać jednocześnie masaż.
W przypadku dolegliwości bólowych, chronić bolące miejsca przed zimnem, po masażu okryć opatrunkiem
lub ciepłą bawełnianą odzieżą.
Po ustąpieniu objawów stosować jeszcze przez kilka dni.
Przeciwwskazania
Nie stosować na uszkodzoną skórę.
Ostrzeżenia
Preparat chronić przed dziećmi.
Zalecenia specjalne
W przypadku utrzymujących się dłużej dolegliwości i braku poprawy, bądź nasilenia się objawów należy
niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
Preparat zawiera składniki pochodzenia naturalnego.
Wyłączny przedstawiciel
Alpa Dystrybucja, ul. Akacjowa5, 33-112 Tarnowiec, tel/fax (014) 6794 640.
Producent
Alpa s.r.o., Velke Mezirici, CZ
Data przydatności do użytku i nr serii na opakowaniu jednostkowym.

