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když musíš zabrat…
Stay active & pain free

Výjimečně silný a účinný
Prokrvuje do hloubky,
regeneruje svaly a klouby
Funkce 2v1 = hřeje i chladí
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Medistik CZ

medistik.cz

ZÁDA • RAMENA • KOLENA • KRČNÍ PÁTEŘ • NOHY • TENISOVÝ LOKET • VAZY • ŠLACHY
ACHILOVKA • SYNDROM KARPÁLNÍHO TUNELU • KŘEČE • OPOTŘEBOVANÉ KLOUBY

Doporučujeme profesionálním i amatérským sportovcům

Pečujte o své svaly, klouby, vazy, šlachy a svalové úpony před i po fyzické zátěži.

Rychlá aplikace bez kontaktu s rukama

Stačí potřít nebo nastříkat a ruce zůstanou čisté. Doma, v šatně, na sportovišti, před
tréninkem i po tréninku nebo kdykoliv v terénu.

Unikátní účinek 2v1 hřeje i chladí

Medistik Dual umí dlouhodobě hřát i příjemně chladit podle toho, co zrovna tělo
potřebuje. Díky vysokému obsahu účinných látek prokrvuje do hloubky, aniž by
červenala pokožka, a tím pomáhá předcházet zraněním a značně urychluje regeneraci
a uvolnění svalů. Zabírá během 1 až 5 minut.

Lokální aplikace nezatěžuje trávicí orgány jako léky proti bolesti
Medistik Spray + Medistik Roll-on navíc obsahují složky příznivé pro klouby.

M
Medistik™
DUAL Stick
D



M
Medistik™
DUAL Spray
D



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 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

EXTRA SÍLA • RYCHLÝ START • VYSOKÝ VÝKON • TVRDÝ TRÉNINK • DLOUHODOBÝ ÚČINEK

Využijte masážní přípravek Medistik na maximum
Před fyzickou zátěží: zahřívá a prokrvuje svaly, eliminuje riziko svalové křeče a zranění.
Po fyzické zátěži: příjemně chladí, uvolňuje svaly a zkracuje dobu regenerace.
Rychlá pomoc: zhmožděniny, vymknutí, zánětlivé stavy, otoky, natažené šlachy.
Domácí péče: při akutní i chronické bolesti pohybového aparátu, poúrazových stavech.

Aplikace: 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.

