mi doporučil ortoped
po operaci kolene, osvědčil se však celé
rodině. Vnuk sportuje a zetě bolí záda.
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Medistik CZ

ICE Roll-on

Made in CANADA

www.medistik.cz

Mně pomohl Medistik
✚
✚
✚
✚

Je výjimečně silný a účinný
Prokrvuje do hloubky, regeneruje svaly a klouby
Funkce 2v1 = hřeje i chladí, podle potřeby těla
Pohodlně se aplikuje  VYSUNOUT A POTŘÍT 

Aplikujte na měkkou tkáň (nejen na kost) v rozsahu 10 cm
nad i pod místem potíží. Tím se prokrví potřebná oblast
s návazností na patřičné svaly a úpony.

rychlá pomoc pro bolavá záda, krční páteř, ramena, kyčle a kolena,
s dvojitým účinkem HOT + COLD a aplikací bez kontaktu rukou.
M
Medistik™
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Medistik™
ICE Roll-on


Hřeje i chladí
Extra silný
Akutní a chronické
bolesti
58 g

Hřeje i chladí
Rychlý účinek
Akutní a chronické
bolesti
118 ml

Okamžitě chladí
Akutní bolesti
Artróza, záněty, otoky
100 % přírodní
89 ml

30 % Methylsalicylát*
15 % Mentol
1 % Eukalyptový olej

12 % Methylsalicylát
10 % Mentol
MSM, Ilex, Glukosamin**,
Chondroitin, Boswellia

* maximum bez lékařského
předpisu

** obsahuje vyživující prvky
pro klouby

Pro sport a do přírody
Aplikace bez kontaktu rukou.
Medistik ICE zklidňuje pokožku
po bodnutí hmyzem a ulevuje
oteklým nohám.

10 % Mentol
4 % Kafr
2 % Mátový olej
MSM, Ilex, Glukosamin**, Chondroitin,
Kyselina listová, Vitamín C
** obsahuje vyživující prvky pro klouby

Nejsilnější mazání bez lékařského předpisu:
Při bolesti
hlavy a krční
páteře aplikujte na pokožku
šíje. Hluboké
prokrvení
rychle uvolňuje svalové
spasmy.

Péče o seniory
Ideální mazání
na kolena, kyčle
a záda. Rychle
zabírá, snadno
a bezpečně
se aplikuje
a vydrží velmi
dlouho.

Nevhodné pro osoby citlivé na některou z obsažených složek.
* Pokud užíváte Warfarin nebo jiné antikoagulanty, konzultujte použití
Medistiku DUAL s lékařem nebo použijte Medistik ICE Roll-on.

Pro akutní zásah
v ordinaci rehabilitace: potřebujete-li tejpovat,
použijte Spray
nebo Roll-on.
Rychle se vstřebají a nemastí
pokožku.

Při práci a fyzické
zátěži potřete
záda kolem páteře a přes bedra.
Ideální řešení
pro regeneraci
svalů přes noc –
a ráno zase jako
rybka...

