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Reumogel żel borowinowy 130 g
 

Cena: 38,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 130 g

Postać Żele

Producent SULPHUR ZDRÓJ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
W 100g produktu znajduje się:

substancja czynna: 48,0g wodnego wyciągu borowinowego,
substancje pomocnicze: 2,0g metylocelulozy; 1,2g etanolu 70%; 0,2g etylu parahydroksybenzoesanu; 0,1g mentolu; woda dest.
ad.100.

Wskazania i działanie

Właściwości lecznicze reumogelu związane są z aktywnymi biologicznie związkami zagęszczonego wodnego wyciągu
borowinowego. Związki te, to głównie kwasy humusowe w postaci huminianów i fulwokwasów. W wodnym wyciągu
borowinowym znajdują się liczne jony: potasu, sodu, wapnia, magnezu oraz chlorki, ciała estrogenne, garbniki i wiele innych
mikroelementów. Kwasy huminowe mają właściwości jonowymienne istotne dla przenikania składników żelu przez skórę.
Substancje aktywne zawarte w skoncentrowanym wyciągu borowinowym działają przeciwzapalnie (poprzez hamowanie
aktywności hialuronidazy i obniżenie stężenia czynników nasilających procesy zapalne). Wyzwolenie ciał histaminopodobnych
powoduje efekt przekrwienia skóry, poprawia się mikrokrążenie w tkankach, co przyspiesza procesy naprawcze. Podniesienie
progu odczuwania bólu zmniejsza dolegliwości bólowe. Korzystne działanie na stawy związane jest również z działaniem
cytokin działających ochronnie na chrząstkę stawową.
Leczenie reumogelem w przeciwieństwie do klasycznych zabiegów borowinowych nie wymaga zastosowania czynnika
termicznego (temperatura klasycznego zabiegu borowinowego to 42-46oC, czasu trwania zabiegu to 20-30 minut, co jest
niekorzystne dla chorych z nadciśnieniem, chorobami układu krążenia, znacznie osłabionych, z zaawansowaną osteoporozą).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
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2-3 razy dziennie lekkim masażem wcierać żel w chore stawy i mięśnie. Zaleca się stosować przez okres 2-3 tygodni.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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