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Bals Sulphur żel 300 g
 

Cena: 37,91 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 g

Postać żel

Producent SULPHUR ZDRÓJ EXIM P.F.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:
• Choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa,
• Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (zzsk),
• Bólowe zespoły szyjne, barkowe i lędźwiowo – krzyżowe
• Bóle, obrzęki po stłuczeniach, zwichnięciach i w rehabilitacji po urazach narządu ruchu
• Pomocniczo w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS),
• Żel może być stosowany w zabiegach jonoforezy (katoda) oraz fonoforezy (ultradźwięki) w chorobie zwyrodnieniowej stawów i
zapaleniu okołostawowym.

Żel zawiera aktywne biologicznie związki siarki: siarkę dwuwartościowej (S2-), jon wodorosiarczkowy (SH-); siarkę koloidalną oraz liczne
jony: wapnia, magnezu, sodu, potasu, chlorki, jodki, bromki i inne pierwiastki śladowe.
Solanka siarczkowa w kontakcie ze skórą tworzy tzw. „płaszcz solny” doprowadzając do zmian ładunku elektrycznego skóry, co
powoduje lepsze wchłanianie składników leczniczych. Działanie solanki wzmacnia dodany do żelu mentol, który także wspomaga
przenikanie substancji aplikowanych miejscowo na skórę.

Działanie: 
Sole drażnią zakończenia nerwowe znajdujące się w skórze właściwej, dzięki czemu następuje poprawa mikrokrążenia w tkankach
sprzyjająca resorpcji ognisk zapalnych. Jony siarki przenikając do stawów i otaczających tkanek, biorą udział w syntezie kwasu
chondroitynosiarkowego – głównego składnika budulcowego chrząstki stawowej.
bals sulphur żel działa:
• PRZECIWBÓLOWO
• PRZECIWZAPALNIE
• PRZECIWOBRZĘKOWO

Żel wcierany w chore stawy zmniejsza nasilenie bólu samoistnego przy ruchach i przy chodzeniu.
Lek wyraźnie zmniejsza ból i obrzęk pourazowy oraz przyspiesza poprawę funkcji kończyn po urazie. Żel redukuje dolegliwości po
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skręceniach, złamaniach i zwichnięciach, przyspiesza powrót prawidłowej funkcji ruchowej stawów. Leczenie żelem w istotny sposób
poprawia funkcję ręki reumatoidalnej.

Stosowanie żelu nie obciąża układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Mogą być nim leczeni pacjenci z przeciwwskazaniami
do klasycznych kąpieli siarczkowych.

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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