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Flexicream®

SPIER- & GEWRICHTSPIJN

GEBRUIK
Flexicream® is een waardevolle ondersteuning bij een pijnstillende en spierverslappende behandeling. Deze exclusieve formule heeft als voordeel dat ze de 
pijnlijke plek lichtjes opwarmt en de pijn vermindert, zonder huidirritaties te veroorzaken. 
De pijnstillende en spierverslappende massage met Flexicream® is ideaal bij de behandeling van :  

 • Spanningen die aanvoelen als (spier)krampen en spasmen
 • Onvrijwillige, aanhoudende en pijnlijke spiercontracties
 • Letsels en spiercontracties
 • Pijn en spasmen in het bewegingsapparaat
 • Spierpijn en spanning in nek en schouders
 • Sportblessures
 • Ophoping van melkzuur na sportieve activiteiten.

Medical Device CE 770601/R met hyperthermaal water uit Euganeo-bekken.

 Thermalis · Via Cesare Battisti 2 · 35031 Abano Terme (PD) Italia
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Do not litter

Legenda :

WERKINGSMECHANISME
•  Het natuurlijke hyperthermaal water dat gebruikt wordt om Flexicream® te maken, wordt gewonnen uit een van de diepste geothermische putten van het 
Euganeo-bekken. Het geheel aan sporenelementen in dit hyperthermale water, dat erom bekend staat het fysiologische proces van het herstel van kraakbeen te 
bevorderen, helpt de ontstekingsverschijnselen te verminderen.
•  Vanillyl Butyl Ether (VBE) is een functionele component van Flexicream® die een verwarmend effect op de huid geeft. Innovatief en natuurlijk is VBE 
wettenschappelijke herkend voor zijn werking op de pijn- modulatie. VBE heeft geen geur en irriteert de huid niet. 

GEBRUIKSAANWIJZING
VOLWASSENEN EN KINDEREN vanaf 6 jaar
Breng 2 tot 3 keer per dag een dunne laag Flexicream® aan op het betreffende lichaamsdeel, en masseer het vervolgens lichtjes in tot de zalf volledig geabsorbeerd 
is. Er zal onmiddellijk een gevoel van warmte optreden. Handen wassen na gebruik.

VOORZORGEN
Op een koele (15-25°C ) , droge plaats bewaren, uit de buurt van warmtebronnen en zonlicht. • Buiten het bereik van kinderen bewaren. • In geval van irritatie: 
stop het gebruik en raadpleeg uw behandelend arts. • Niet gebruiken op een geïrriteerde huid, open wonden of bij personen met een huidaandoening. • Niet 
gebruiken bij kinderen onder de 6 jaar. • Enkel voor extern gebruik. • Niet inslikken. • Vermijd contact met ogen, mond en slijmvliezen. • Niet gebruiken in geval 
van overgevoeligheid voor de bestanddelen. • De vervaldatum geldt voor een intact en correct bewaard product. • Niet gebruiken na de vervaldatum. • Thermalis® 
wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade aan de gebruiker veroorzaakt door een onjuist gebruik en / of ander gebruik dan vermeld in de gebruiksaanwijzing.

VERPAKKING tube van 100 ml  

INGREDIENTS
Aqua*, Ethylhexyl Palmitate, Dicaprylyl Ether, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Cetearyl Glucoside, Phytosterols (and) Caprylic/Capric Triglyceride, Tocopherol, 
Sodium Polyacrylate, Phenoxyethanol, Ethylexyl-glycerin, Vanillyl Butyl Ether. 
*Hyperthermal Salsobromoiodic Water.

Gezond dankzij planten


