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BEN-GAY Maść Przeciwbólowa 50 g
 

cena: 24,79 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała kręgosłup, mięśnie, stawy

Działanie przeciwbólowe, rozgrzewające

Opakowanie 50 g

Postać maść

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Sposób aplikacji na skórę

Substancja
czynna/dawka

1 gram: salicylan metylu 150 mg, mentol 100
mg

Wskazania ból, stan zapalny

Opis produktu
 

BEN-GAY Maść na urazy mięśni

Ben-Gay to popularna wśród sportowców maść na urazy mięśniowe. W jej składzie znajduje się salicylan metylu, ktory ma działanie
znoszące ból. Głęboki, kojący zapach mentolu przyjemnie rozgrzewa skórę i rozluźnia spięte mięśnie, przynosząc ulgę po nawet
najbardziej intensywnym treningu. Bogata konsystencja umożliwia skuteczny masaż, co dodatkowo wzmacnia efekt leczniczy. Preparat
przeznaczony jest dla dzieci powyżej 12 lat oraz dorosłych.

Ben-Gay — niezastąpiona maść na urazy mięśniowe

Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Dlatego też maść Ben-Gay na urazy mięśni charakteryzuje się krótkim, prostym składem.
Intensywnie regeneruje nadwerężone mięśnie pleców, nóg czy rąk, znosząc ból, rozgrzewając i zapewniając wspaniały efekt
terapeutyczny. Działanie preparatu utrzymuje się kilka godzin, dlatego aplikację należy powtarzać 3-4 razy dziennie. Wygodna tubka
pozwala wydozować odpowiednią ilość maści.

Trenujesz? Wypróbuj maść na urazy mięśni Ben-Gay

Nawet najlepszym sportowcom zdarzają się kontuzje. Nieodpowiednia rozgrzewka, chwila nieuwagi, roztargnienie wystarczą, aby
naciągnąć mięśnie. Oprócz odpoczynku, warto korzystać z dostępnych na rynku, sprawdzonych preparatów na urazy, takich jak maść
Ben-Gay. W naszej aptece internetowej kupisz ją w atrakcyjnej cenie. A jeśli masz pytania dotyczące produktu — napisz lub zadzwoń.
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Chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Opis
BenGay to maść na urazy mięśniowe stosowana również w bólach stawów czy kręgosłupa.

Skład
1 g maści zawiera jako substancję czynną 150 mg salicylanu metylu + 100 g mentolu oraz substancje pomocnicze: stearyynowy kwas,
glicerolu monostearynian, lanolina bezwodna, polisorbat 85, sorbitol tristearynian, trietyloamina, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Maść nałożyć na chore miejsca i wcierać delikatnie do całkowitego wchłonięcia.
Maść wchłania się przez skórę. Wcieranie powtarzać co kilka godzin (3 do 4 razy na dobę).

Działanie
Maść przeciwbólowa stosowana w bólach mięśni, stawów, kręgosłupa.

Wskazania
Bengay Maść Przeciwbólowa przeznaczona jest dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat i wskazana w celu łagodzenia:
bólów i sztywności mięśni oraz stawów spowodowanych przeciążeniem, urazem lub stanem zapalnym,
bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

Przeciwwskazania
nadwrażliwość na salicylan metylu, mentol lub którąkolwiek substancję pomocniczą;
nie stosować na podrażnioną skórę i otwarte rany;
nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Działania niepożądane
Bengay może powodować działania niepożądane takie jak: pokrzywka, rumień i inne odczyny skórne, nudności , wymioty i objawy
ośrodkowego układu nerwowego (zawroty głowy, zataczania się, senność, spowolniony oddech i śpiączka).

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Producent
MCNEIL C/O JOHNSON&JONHSON
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