
Инструкция за употреба 

РЕФРИГЕРАНС® АКТИВ крем 

REFRIGERANS® АCTIVE cream 

Медицинско изделие 

СЪСТАВ: 

В 100 g крем се съдържат: 

Активни вещества: Алуминиев ацетат 8,5 % разтвор - 3 g, Евкалиптово масло – 0,5 g и 

Екстракт от невен – 0,5 g. 

Другите съставки са: Вода, Ланолин, Течен парафин, Вазелин и Сорбитанов олеат. 

КАК РАБОТИ РЕФРИГЕРАНС® АКТИВ крем 

Евкалиптовото масло, както всички етерични масла от хвойнови дървета, действа 

ободряващо на целия организъм, премахва нервното напрежение и умората, действа 

отпускащо на преуморените мускули.  

Екстрактът от невен се прилага като ефикасно овлажняващо и тонизиращо средство за 

суха и повяхнала кожа. Има противовъзпалително и бактерицидно действие, стимулира 

заздравяването на повърхностни рани, укрепва стените на капилярите, способства за 

регенерацията на кожата.  

Алуминиевият ацетат действа адстрингентно, антифлогистично, антисептично и 

дезодориращо. Употребата му като „Разтвор на Burow“ е наложена като антиревматично и 

обезболяващо средство в класическата ревматология, а като антисептично и отбъбващо 

средство в дерматологията и стоматологията. 

Минералното масло (течен парафин) е омекотяващо и овлажняващо средство. 

Отстранява неприятното чувство на опънатост и сухота на кожата, предпазва я от 

вредното въздействие на околната среда и средствата на битовата химия, повишава 

еластичността на кожата, съхранява влагата, прави я мека.  

Ланолиновото масло съдържа восъкоподобни вещества, мастни киселини и сложни етери 

на холестерина и изохолестерина. Заедно с Вазелиновото масло възстановява и 

овлажнява кожата, поддържайки водно-мастния баланс, подобрява проникването в 

дълбочина на останалите съставки като засилва ефекта им, подхранва кожата, придава й 

кадифена мекота.. 

РЕФРИГЕРАНС® АКТИВ крем е средство за: 

- облекчаване на спортни травми /разтегнати мускули и сухожилия/; 

- при мускулни спазми, дискомфорт след тежки физически упражнения и преумора; 

- действа ободряващо, ароматерапевтично и премахва нервното напрежение и умората;  



- успокоява кожата при изгаряния, ухапвания от насекоми, подпомага възстановяването й 

след излагане на екстремни въздействия по време на тренировки; 

- подходящ е за суха и чувствителна кожа. 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ  

Нанася се с леки масажни движения върху кожата 2-3 пъти дневно. 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Продуктът е за многократна употреба. 

Само за външно приложение. 

Да се избягва контакт с очите. При контакт с очите те веднага да се измият 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 

Крем в ламинатна туба по 75 ml. Тубата е поставена в картонена кутия с информация за 

потребителя. 

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 

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

ПРОИЗВОДИТЕЛ 

ВЕТПРОМ АД,  

ул. „Отец Паисий“ № 26, 

2400 гр. Радомир,  

България 

 


