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Άμεση ανακούφιση σε: Ποια τα οφέλη του 

       Ανακουφίζει από τον πόνο 
       Μειώνει το οίδημα και τη φλεγμονή
       Έχει εκχύλισμα ευκαλύπτου
       Χωρίς Parabens
       Χωρίς Propylene Glycol
       Χωρίς Parfum
       Λειτουργεί αποτελεσματικά 
       με τον υπέρηχο
       Απορροφάται άμεσα
       Βοηθάει στην αποκατάσταση 
       των μυών μετά από προπόνηση
       Δεν είναι φάρμακο και επομένως
       δεν επιβαρύνει τον οργανισμό

               Πόνους αυχένα & μέσης
               Πόνους αρθρώσεων & μυών
               Αρθρίτιδες
 Χονδροπάθειες
 Τενοντίτιδες & Επικονδυλίτιδες 

Θλάσεις & Διαστρέμματα
               Φλεγμονή & Οίδημα
  Κακώσεις & Τραβήγματα
  Οσφυαλγία















Τι είναι το 

To                           είναι ένα φυσικό 
τοπικό αναλγητικό σε μορφή gel. 
Έχει άμεση δράση στα σημεία που 
εφαρμόζεται και ανακουφίζει από 
τον πόνο. Προκαλεί μία αίσθηση 
δροσιάς και έχει ευχάριστο άρωμα. 
Δεν λεκιάζει και είναι φιλικό στον 
άνθρωπο. Τονώνει την κυκλοφορία 
του αίματος τοπικά και είναι 
κατάλληλο για τη μείωση της μυϊκής 
έντασης, ακόμη και πριν από την 
εμφάνιση της φλεγμονής. Έτσι 
βρίσκει πολύ καλή εφαρμογή σε 
άτομα με πόνους στον αυχένα & 
τους καρπούς λόγω της εργασίας 
τους στον υπολογιστή,στο γραφείο,
στο φυσικοθεραπευτήριο κ.α.
Απλώνουμε στην πάσχουσα περιοχή 
το                         3-4 φορές την 
ημέρα κάνοντας ελαφρό μασάζ.
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