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Dip Rilif (Deep Relief) 50 g żel p/ból.
 

Cena: 16,09 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 g (tuba)

Postać żel

Producent THE MENTHOLATUM COMPANY LTD

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

DIP RILIF żel to pomoc w bólach mięśni i stawów. Działa szybko i na długo. Wygoda stosowania – postać łatwo wchłaniającego się,
bezbarwnego żelu.

Działanie i zastosowanie:
DIP RILIF żel to działający szybko i długotrwale lek zalecany w bólach mięśni i stawów. Dzięki połączeniu dwóch aktywnych substancji –
ibuprofenu i mentolu, przynosi natychmiastową ulgę, bardzo szybko uśmierza ból, a uczucie to utrzymuje się przez wiele godzin.
Długotrwały efekt przeciwbólowy i przeciwzapalny dzięki aktywnej substancji – Ibuprofen. Natychmiastowa ulga dzięki szybkiemu
działaniu znieczulającemu – Mentol.

Wskazania:
miejscowe leczenie przeciwbólowe i przeciwzapalne
bóle reumatyczne, w tym bóle stawów spowodowane zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi
bóle pleców
lumbago (postrzał)
bóle mięśniowe
bóle w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach
ból i obrzęk wskutek uszkodzeń po wysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręcenia stawów), kontuzji sportowych

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na składniki preparatu, kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, u osób z astmą, u których
występowały wcześniej napady duszności, wysypka, nieżyt nosa lub inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu
acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Skład:
1 g żelu zawiera: ibuprofen 50 mg, mentol 30 mg.
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Stosowanie:
Dip Rilif jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
Cienka warstwę żelu nałożyć na bolesne miejsce i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia preparatu. Powtarzać nie częściej niż 3 razy
na dobę, zachowując co najmniej 4-godzinna przerwę w stosowaniu.

Zawartość opakowania:
1 opakowanie zawiera 50 g żelu.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej, chroniąc od światła i wilgoci.

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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