Hřejivé/chladivé gelové obklady Nexcare™ ColdHot™
CHLAD pro okamžitou úlevu

(2)

a nárazy

Migrény,
bolesti
hlavy

Krvácení
z nosu

Bolesti
zubů

Natažení šlachy
v lokti – tenisový
loket

Hmyzí
bodnutí/
štípnutí

































Natažení svalu
nebo
poranění vazu

Malé
popáleniny

Hřejivé/chladivé
gelové obklady(2)



Cold Instant –
chladivý obklad
(okamžitá aktivace)



Chladicí sprej –
okamžitý studený
postřik



Uchovávejte v chladničce nebo mrazničce.

Rány
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Chladicí sprej
pro okamžité zmírnění
bolesti















Medvídek Teddy
(ohřívá se
v mikrovlnné troubě)









Příjemné a účinné teplo


Hřejivé/chladivé
gelové obklady(1)

Nexcare Hřejivý krční límec

Příjemné a účinné TEPLO

Poskytuje přirozené teplo pro Váš krk, zmírňuje bolest, uvolňuje
ztuhnutí šíje a krční páteře. Snižuje svalové napětí způsobené
stresem a nesprávným držením těla.



Ústřel
a bolesti
ramene

Náplně fungují na principu aktivního uhlí, které uvolňuje teplo po
dobu 7 hodin. Náhradní hřejivé náplně žádejte u svého lékárníka.


Bolesti
břicha

• Velikost přizpůsobivá šířce krku.
• Snadné a bezpečné použití
kdykoliv a kdekoliv.
• Snadné a bezpečné použití kdykoliv
a kdekoliv, např. v autě, v kanceláři,
při sledování televize nebo čtení knih,
protože se nemusí předehřívat.
• Nákrčník lze prát v pračce.

Špatný
oběh
Stažení
svalu

Nexcare Teddy
Hřejivý gelový obklad ve tvaru medvídka.
• Ohřívá se v mikrovlnné troubě.
• Sametově hebký.
• Dlouhotrvající hřejivý efekt.
• Pro opakované použití, lze prát v ruce.
Doporučení pro použití pouze za tepla:
bolest zad, břicha, zahřátí nohou a postele.

Nexcare Chladicí sprej, 150 ml
• Sprej obsahuje chladivé a uklidňující složky
se svěží vůní mentolu.
• Poskytuje rychlou úlevu při podvrtnutí
a pohmoždění. Pomáhá zmírňovat záněty.
• Vhodný pro všechna sportoviště.
Nexcare Cold Instant
• Obklad se samočinně aktivuje bez potřeby chlazení.
• Pomáhá zmírňovat otoky způsobené naražením nebo
vymknutím, hmyzím bodnutím nebo štípnutím.
• Ideální na sport a na cesty.
• Praktické a rychlé
jednorázové použití.

Lze používat za tepla či za studena, ohřívá se v mikrovlnné troubě (vyjma ColdHot Mini) či ve vodní lázni.
(1)

Bolest hlavy
z důvodu
nízkého tlaku
Pocit
chladu

Zatuhlý krk,
svalové napětí,
torticollis
Revmatismus
a
artróza


Hřejivý límec
(obsahuje náplně
s aktivním uhlím)

Chlad pro okamžitou úlevu
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Nexcare™ ColdHot™ – přirozená úleva od bolesti
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