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„Nejlepší přípravek
na relaxaci a uvolnění
přetíženého svalstva.“
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Doporučujeme Medistik – skvělý pomocník pro Vaši rehabilitaci
Odbornou péči fyzioterapeuta a správné cvičení je vhodné doplnit praktickým
masážním přípravkem.

Aplikace bez kontaktu s rukama

Stačí potřít nebo nastříkat a ruce zůstanou čisté. Medistik snadno použijete v pohodlí
Vašeho domova a zároveň si jej můžete vzít pro případ akutních obtíží kamkoliv
s sebou – do přírody, na sportoviště, do práce, na procházku, či na dovolenou.

Unikátní účinek 2v1 hřeje i chladí

Medistik Dual umí dlouhodobě hřát i příjemně chladit. Prokrvuje do hloubky, aniž by
červenala pokožka, a tím urychluje uvolnění a regeneraci svalů.

Lokální aplikace nezatěžuje trávicí orgány jako léky proti bolesti
Medistik Spray + Medistik Roll-on navíc obsahují složky příznivé pro klouby.
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Hřeje i chladí
Extra silný
Akutní a chronické
bolesti
58 g

Hřeje i chladí
Rychlý účinek
Akutní a chronické
bolesti
118 g

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

30 % Methylsalicylát *
15 % Mentol
1 % Eukalyptový olej
* maximum bez lékařského
předpisu

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

10 % Mentol
4 % Kafr
2 % Mátový olej
MSM, Ilex, Glukosamin,
Chondroitin, Kyselina listová,
Vitamín C

Domácí použití: při bolesti krční páteře a zad, hlavy, ramen, namožených svalů a kloubů.
Vhodný jak před fyzickou zátěží, tak po fyzicky náročné práci nebo při rehabilitaci.
Rehabilitační specialisté: při akutní i chronické bolesti pohybového aparátu,
poúrazových stavech, zraněních – zhmožděniny, hematomy, vymknutí, zánětlivé stavy,
otoky, natažené šlachy. Úleva při revmatické a artritické bolesti. Vhodný pro uvolnění
před cvičením a při rehabilitaci.
Sportovci a trenéři: ideální pro zahřátí svalů před sportovním výkonem. Mírní
a odstraňuje svalové křeče. Po zátěži zkracuje dobu regenerace namožených
a bolestivých svalů, úponů, šlach.
Aplikace: aplikujte na měkkou tkáň (nejen na kost) v rozsahu 10 cm nad a pod místem
potíží. Tím se prokrví potřebná oblast s návazností na patřičné svaly a svalové úpony.
K dostání zde:

Nevhodné pro osoby citlivé na některou
z obsažených složek. Medistik DUAL není vhodný
pro osoby, které užívají antikoagulanty. V takovém
případě doporučujeme Medistik ICE.

