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Arcalen maść 30 g
 

Cena: 15,11 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 g

Postać maść

Producent HERBAPOL-POZNAŃ S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Arcalen stosuje się w różnego rodzaju stanach pourazowych, którym towarzyszą siniaki, obrzęki i ból. Ma zastosowanie tradycyjne, jako
środek przyspieszający resorpcję siniaków powstałych po stłuczeniach. Ponadto maść używana jest również w bólach mięśniowych po
treningach sportowych , do masażu.

Działanie:
Za działanie maści Arcalen odpowiadają zawarte w niej składniki roślinne: wyciąg z koszyczków arniki, nagietka i kory kasztanowca.
Wymienione wyżej składniki zmniejszają przepuszczalność naczyń włosowatych, dzięki zmniejsza się obrzęk i stan zapalny, a tym
samym dolegliwości bólowe. Ponadto zawarte w leku czynne substancje roślinne działają przeciwzapalnie, przeciwkrzepliwie i wywierają
korzystny wpływ na krążenie obwodowe. Dzięki temu powstałe w czasie stłuczeń siniaki są szybciej resorbowane, a tym samym
szybciej znikają, a ból towarzyszący urazom – zmniejsza się.

Skład: 
Extractum spissum compositum ex: Arnicae et Calendulae anthodis + Hippocastani corticis extractum siccum (20 mg + 12,5 mg)/g
1 g maści Arcalen zawiera:
• wyciąg gęsty złożony z koszyczków arniki i nagietka – 20 mg/g
• wyciąg suchy z kory kasztanowca – 12,5 mg/g

Przeciwwskazania: 
Leku Arcalen nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu (w tym substancje
pomocnicze), jak również w przypadku uczulenia na arnikę nagietek lub inne rośliny z rodziny Asteraceae=Compositae. Maści Arcalen
nie należy stosować na rany lub na inne uszkodzenia skóry. Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania,
nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 roku życia. Należy zachować szczególną ostrożność w leczeniu preparatem Arcalen
młodzieży powyżej 12 roku życia, zwłaszcza jeśli rodzice są uczuleni na arnikę, nagietek lub inne rośliny z rodziny Asteraceae =
Compositae.

Dawkowanie i sposób użycia: 
Lek do stosowania zewnętrznego. Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia.Miejsca po urazach (stłuczenia, siniaki) należy smarować
cienką warstwą maści kilka razy dziennie. W przypadku stosowania maści Arcalen do masażu leczniczego po intensywnym wysiłku
fizycznym należy nakładać na bolące miejsca pasmo maści o długości ok. 5,0 cm (odpowiada 3,0 – 4,0 g maści).
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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.
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