
Инструкция за употреба

РЕФРИГЕРАНС® Магнезиум гел
(масажен гел с Магнезий и Черен Оман)

REFRIGERANS® Magnesium gel
Медицинско изделие Клас I

СЪСТАВ
В 100 g гел се съдържат: Магнезиев глюконат – 10 g, Екстракт от Черен Оман – 
0,5 g.
Други съставки: Пропилен гликол, Глицерин, Целулоза, Натриев бензоат, 
Парфюм, Вода и др.

ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА РЕФРИГЕРАНС® Магнезиум гел
Копринената текстура на гела води до бързо проникване и ефективно 
повлияване на крампите и мускулното напрежение, облекчаване на симптомите 
на изтръпване и мравучкане.
Магнезият (Mg) е важен за функцията на мускулатурата, особено при състояния, 
свързани с повишено мускулно натоварване. Адекватното присъствие на 
Mg в тъканите отпуска мускулатурата и намалява болезнените схващания, 
изтръпванията и мравучканията на крайниците. 
Екстракт от черен оман /зарасличе, окопник/ – традиционно средство 
подпомагащо възстановяването, прилагано от древността. За ползите от билката 
пръв говори Авицена, използван е и в римската армия при травми; в народната 
медицина се употребява след счупвания на кости, изкълчване, навяхване, 
разтягане на сухожилия, при артрит, ревматизъм, при болки в кръста и 
крайниците, както и след физическа преумора. Екстрактът от черен оман е богат 
на алантоин, веществото отделяно от охлювите за регенерация на черупката им. 
Алантоинът подпомага регенерацията на клетките и заздравяването на кости, 
хрущяли и мускули. Екстрактът съдържа слузни вещества, които повлияват 
възпалените тъкани.



НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете локално върху болезнената мускулатура и втрийте с масажни движения.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Продуктът е за многократна употреба.
Само за външно приложение.
Да не се  използва върху наранена кожа.
Да се избягва контакт с очите. При контакт с очите веднага да се измие обилно  
с вода. Да се пази далече от достъпа на деца. Да се съхранява в добре затворена 
оригинална опаковка на сухо и проветриво място. Да не се излага на директна 
слънчева светлина и високи температури.

КАКВО СЪДЪРЖА ОПАКОВКАТА
Гел в ламинатна туба по 75 ml. Тубата е поставена в картонена кутия  
с информация за потребителя.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява при температура под 25°С, в оригиналната опаковка.
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