Při únavě svalů, kloubů, vazů a šlach
spojené s fyzickou zátěží
» při práci
» při sportu a turistice
» při rehabilitaci, po operaci
» pro lékařskou i domácí péči

Rychlý a spolehlivý efekt,
vysoký obsah účinných látek,
lehká aplikace, malá spotřeba,
praktické balení.

Medistik™ - má unikátní dvojí účinek. Nejprve chladivý pro rychlou úlevu od bolesti,
poté dlouhotrvající hřejivý pocit pro uklidnění a uvolnění.
Medistik™ - aktivní složky pronikají skrze pokožku hluboko do postiženého místa a
napomáhají průtoku krve a živin. Pokožka nečervená. Lokální aplikace do postižené
oblasti nezatěžuje trávicí orgány, jako léky proti bolesti.
Medistik™ - pohodlná aplikace bez kontaktu rukou umožňuje použití tam, kde není
voda na umytí rukou: na sportovištích a v přírodě, při práci.
Medistik™ Spray a Medistik™ Roll-on podporují výživu kloubů. Nemastí a nezanechávají
skvrny.

Medistik™
DUAL Stick

Medistik™
DUAL Spray

Medistik™
ICE Roll-on

Hřeje i chladí
Extra silný
Akutní a chronické
bolesti
58g

Hřeje i chladí
Rychlý účinek
Akutní a chronické
bolesti
118ml

Okamžitě chladí
100% přírodní
Akutní bolesti

30% Methyl Salicylate
15% Menthol
1% Eucalyptus Oil

12% Methyl Salicylate
10% Menthol
MSM, Ilex, Glucosamine,
Chondroitin, Boswellia.

89ml
10% Menthol
4% Camphor
2% Peppermint Oil
MSM, Ilex, Glucosamine,
Chondroitin, Vitamin C

Domácí použití - při bolesti krční páteře a zad, hlavy, namožených svalů a kloubů,
po fyzické práci apod. Aplikací na hrudník či záda usnadňuje dýchání a kašel. Medistik
je účinný doplněk lékařské péče. Praktické balení je bezpečné pro seniory.
Rehabilitační specialisté: Medistik™ je používán při akutní i chronické bolesti pohybového aparátu, poúrazových stavech, sportovních zraněních – zhmožděniny, hematomy,
vymknutí, zánětlivé stavy, natažené šlachy. Úleva i při revmatické a artritické bolesti.
Sportovci: Medistik™ je využíván sportovci i trenéry pro zahřátí svalů před sportovním
výkonem. Mírní a odstraňuje svalové křeče, urychluje regeneraci namožených a bolestivých svalů, kloubů a šlach. Zlepšuje krevní oběh, prokrvuje tkáň.
Upozornění:
nevhodné pro osoby alergické na některou obsaženou složku.
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