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Dip Hot Rozgrzewający krem 67 g
 

cena: 14,07 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała bark, kolana, kręgosłup, łokcie, mięśnie,
nadgarstek, plecy, stawy, ścięgna, więzadła

Działanie kojące, przeciwbólowe, przeciwobrzękowe,
przeciwzapalne, rozgrzewające

Opakowanie 67 g

Postać krem

Producent THE MENTHOLATUM COMPANY LTD

Sposób aplikacji na skórę

Substancja
czynna/dawka

salicylan metylu 12,8%, mentol 5,91%, olejek
eukaliptusowy 1,97%, olejek terpentynowy
1,47%

Wskazania ból, obrzęk, opuchlizna, stan zapalny,
stłuczenie, zapalenie, zwichnięcie

Opis produktu
 

Żel dla sportowców — Dip Hot Rozgrzewający krem

NIeprzyjemny ból mięśni i stawów, problemy reumatyczne, urazy związane z naderwaniem więzadeł, uciążliwe obrzęki, zmiany zapalne
spowodowane kontuzją sportową — znasz dobrze te dolegliwości? Aby szybko poczuć ulgę i przyspieszyć regenerację uszkodzonej
tkanki, sięgnij po rozgrzewającą maść dla sportowców! Polecamy Dip Hot, skuteczny krem o działaniu przeciwbólowym,
przeciwobrzękowym, rozgrzewającym, kojącym i przeciwzapalnym. Można go stosować miejscowo i objawowo m.in. w skręceniach,
stłuczeniach stawów, rwie kulszowej, gdy pojawi się opuchlizna, stan zapalny czy obrzęk. Krem należy wcierać do całkowitego
wchłonięcia od 2 do 3 razy na dobę.

Maść dla sportowców o szybkim i skutecznym działaniu

Polecany do leczenia bólów mięśni i bólów reumatycznych krem, po nałożeniu na bolące miejsce silnie rozgrzewa i zmniejsza
odczuwanie dyskomfortu, a to wszystko dzięki specjalnym substancjom aktywnym, takim jak mentol, olejek eukaliptusowy czy olejek
terpentynowy. Krem łatwo się rozprowadza, szybko wchłania i daje niemal natychmiastową ulgę w bólu, pozwalając wrócić do pełnej
aktywności po kontuzji. Żel dla sportowców Dip Hot Rozgrzewający kupisz w naszym sklepie w atrakcyjnej cenie — życzymy udanych
zakupów, a w przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.
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Opis
Dip Hot Rozgrzewający to produkt leczniczy do stosowania miejscowego i objawowego m.in. w bólach mięśniowych i stawowych, w
urazach (skręcenia, stłuczenia stawów), w rwie kulszowej. Lek wykazuje miejscowe działanie rozgrzewające, przeciwbólowe i
przeciwzapalne.

Skład
Substancjami czynnymi są: salicylan metylu (Methylis salicylas), mentol (Mentholum), olejek eukaliptusowy (Eucalipti aetheroleum),
olejek terpentynowy (Terebinthini aetheroleum).
1 g kremu zawiera 128 mg salicylanu metylu, 59,1 mg mentolu, 19,7 mg olejku eukaliptusowego, 14,7 mg olejku terpentynowego.
Substancje pomocnicze: glikol propylenowy, parafina ciekła, alkohol cetostearylowy, cetostearylosiarczan sodowy, lanolina, woda.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Lek do stosowania miejscowego na skórę.
Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 2-3 razy na dobę stosować na bolące miejsca. Krem wcierać do całkowitego wchłonięcia się. Po
aplikacji należy pamiętać o dokładnym zakręceniu tuby i umyciu rąk (z wyłączeniem sytuacji, gdy są one miejscem stosowania leku).

Działanie
Dip Hot Rozgrzewający wykazuje działanie znieczulające (dzięki zawartości mentolu), rozgrzewające, a także łagodzi odczuwany ból.
Salicylan metylu wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Efekt rozgrzewający uzyskuje się poprzez wpływ na
obwodowe naczynia krwionośne poprzez ich rozszerzenie i odpowiednio przekrwienie tkanek.

Wskazania
bóle mięśniowe,
bóle stawowe,
bóle reumatyczne,
stłuczenia i skręcenia stawów,
rwa kulszowa,
pomocniczo w gośćcu,
po treningach u sportowców,

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Dip Hot Rozgrzewający
w przypadku nadwrażliwości na substancje czynna lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
na uszkodzoną skórę,
u dzieci poniżej 12 lat.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):
zaczerwienienie skóry (rumień),
duszności u osób nadwrażliwych.
Częstość nieznana:
oparzenia w miejscu podania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Stosowanie leku należy przerwać w przypadku utrzymującego się zaczerwienienia skóry.
Podczas stosowania należy unikać kontaktu z oczami i innymi wrażliwymi partiami skóry.
Lek zawiera lanolinę i alkohol cetostearylowy, czyli składniki, które mogą powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe
zapalenie skóry).
Lek zawiera glikol propylenowy, który może podrażniać skórę.
Stosowanie leku u osób z astmą oskrzelową należy omówić z lekarzem - ryzyko wystąpienia odruchu skurczu oskrzeli.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 18 miesięcy.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.
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Dip Hot Rozgrzewający może wchodzić w interakcje z:
lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi (działanie to może nasilić się).

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Lek można stosować tylko u dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Producent
THE MENTHOLATUM
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