
 

 

THERMALIS KRÉM  PHYSIOREX 100 ml  
Výzkum a inovace podle tisícileté termální tradice. 

PRO DALŠÍ INFORMACE O NAŠICH VÝROBCÍCH NAVŠTIVTE NAŠE 
WEBOVÉ STRÁNKY WWW.THERMALIS.IT 
 
 
 

                                                                         
 

Výrobková řada THERMALIS vznikla v oblasti zasvěcené kvalitě života a jeho 
zlepšení. Výrobky jsou jedinečné pro aplikační metody a použité látky a materiály, 
blízké přírodě a trvale udržitelné. Naše zdravotnické prostředky jsou podporovány 
výzkumem nejvyšší úrovně. 
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THERMALIS KRÉM  PHYSIOREX  
Zdravotnický prostředek CE 770601/R s hypertermální vodou z Eugenské termální pánve (BTE). 
 
RYCHLÝ ÚČINEK – Tiší účinným způsobem bolesti vazů, šlach a pojivových tkání. Doporučeno před 
sportovními aktivitami k optimalizaci fáze zahřátí a regenerace. 
 
PODPORUJE OŠETŘENÍ TIŠÍCÍ BOLESTI A UVOLŇUJÍCÍ SVALSTVO 
Masáž uvolňující svalstvo a tišící bolesti je uznávanou formou terapie, která má blahodárný účinek na: 

 pnutí, také při křečích a svalových spasmech, 

 nechtěná přetrvávající a bolestivá svalová pnutí, 

 zablokované klouby, 

 bolesti a spasmy svalového a kosterního systému, 

 natažení svalů a vazů v oblasti krku a šíje, 

 úrazy při sportu, 

 namožení svalů po sportovních aktivitách. 
 
Ideální také před sportovními aktivitami k optimalizaci fáze zahřátí a regenerace. 
 
Exkluzivní formulace Physiorexu, lehkého a hebkého krému bez parabenu a parafínu, 
obsahuje: 

 Vybrané účinné látky rostlinného původu (mezi nimi Physalis Angulata ECOCERT), k jejichž 
blahodárným účinkům patří lehké zahřátí a tišení bolesti, aniž by došlo ke zrudnutí kůže nebo 
jejímu podráždění. 

 Hypertermální vodu z Eugenské termální pánve, která pochází z jedné z nejhlubších 
geotermických studní oblasti a je známá pro své vynikající podpůrné účinky u fyziologických 
procesů, jež působí proti poruchám výživy chrupavek a mírní příznaky při nervových, svalových a 
kostních problémech. 

 
APLIKACE: Tenká vrstva krému se nanese dvakrát až třikrát denně na bolavé místo a jemně 
vmasíruje do kůže. 
 

INFORMACE: Výrobek ukládejte v chladnu a suchu. Chraňte před přímým slunečním 
zářením a tepelnými zdroji. Přechovávejte mimo dosah dětí. Při podráždění kůže přestaňte 
používat. Nenanášet na poraněnou kůži ani otevřené rány. Nevhodné pro osoby, trpící 
kožními onemocněními. Nevhodné pro děti do tří let. Pouze pro vnější aplikaci. Nepolykat. 
Zamezit kontaktu s očima a ústy. Při kontaktu důkladně vyplachovat velkým množstvím 
tekoucí vody. Nepoužívejte při známé přecitlivělosti vůči obsaženým látkám. Neaplikovat na 
čerstvě vytvořenou kůži. Doporučené dávkování nepřekračujte. Datum trvanlivosti se 
vztahuje k výrobku v uzavřeném originálním obalu při správném skladování. Výrobce 
nepřebírá ručení za škody, které vznikly uživateli nesprávným používáním a/nebo 
používáním, jež se odchyluje od použití popisovaného na příbalovém letáku. Po uplynutí 
data trvanlivosti již nepoužívejte. Po použití si omyjte ruce. 
 
BALENÍ: tuba 100 ml, uzavíratelná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


