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BALS SULPHUR ZEL 300 G
 

Cena: 34,04 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 300 g

POSTAĆ ŻEL

PRODUCENT PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
SULPHUR ZDRÓJ EXIM

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: Sulphur Busko Zdrój

ILOŚĆ: 300g

Bals sulphur żel

DZIAŁANIE:
Dolegliwości bólowe związane ze schorzeniami stawów i kręgosłupa potrafią skutecznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Leki
przeciwreumatyczne obejmują leki, które stosuje się w niwelowaniu objawów np. dolegliwości bólowych, oraz te, które mogą poprawiać
ruchomość stawów. Są jednak takie, które działają kompleksowo. Jeśli zależy Ci na uldze w bólu, a jednocześnie szukasz leku o
działaniu przeciwzapalnym i wspierającym odbudowę chrząstki stawowej, dla Ciebie powstał bals sulphur żel. 
Bals sulphur żel siarczkowy zawiera aktywne składniki solanki siarczkowej: siarkę dwuwartościową, jony wodorosiarczkowe, siarkę
koloidalną, jony wapnia, magnezu, jodu, bromu i inne cenne mikroelementy. Bogactwo naturalnych składników leczniczych sprawia,
że żel działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo, poprawia mikrokrążenie w tkankach oraz wspiera odbudowę chrząstki stawowej.

WSKAZANIA:
Leczenie bals sulphur żelem przyspiesza powrót prawidłowej funkcji ruchowej stawów i kręgosłupa oraz zmniejsza dolegliwości po
skręceniach, złamaniach i zwichnięciach. 
Stosowanie bals sulphur żel nie obciąża układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Lek ten mogą stosować osoby z
przeciwwskazaniami do klasycznych kąpieli siarczkowych. Bals sulphur żel stosowany jest również w zabiegach jonoforezy
siarczkowej (katoda) oraz fonoforezy siarczkowej (ultradźwięki) w chorobie zwyrodnieniowej stawów i zapaleniu okołostawowym.
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DAWKOWANIE:
2-3 razy na dobę wcierać w okolicy chorych stawów i mięśni, lekko masując. Zaleca się stosować przez 2-3 tygodnie. Po użyciu szczelnie
zamknąć butelkę.

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest 2,1% woda chlorkowo-sodowa (solanka) siarczkowa, jodkowa - Substancje pomocnicze to: etanol
96°, woda oczyszczona, mentol, etylu parahydroksybenzoesan , metyloceluloza

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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