Voor soepele spieren en gewrichten
• Behandeling van spieren na/bij het sporten
• Zwaarbelaste spieren door het sporten
• Maakt vastzittende spieren soepel (warming-up)
• Voor een snel herstel na training/sport(prestatie)
Midalgan Fysio & Sport is een ideaal warmtegenererend
spierwrijfmiddel voor actieve sporters. Speciaal
aanbevolen voor hardlopers, wielrenners, voetballers.
Stijve en vastzittende spieren ontstaan vooral bij
gebruik van spieren die normaal niet of nauwelijks
worden gebruikt. Ook bij mensen die regelmatig
sporten kan dit door te zware belasting van de
spieren voorkomen. Bij het langdurig of zwaar
belasten van spieren hopen zich afvalstoffen, vooral
melkzuur, in het spierweefsel op. Hierdoor kan de
spier verstijven. Warmte heeft een goede invloed
op de bloedcirculatie en versnelt zo de afvoer
van afvalstoffen. Dit verbetert het herstel van
het spierweefsel. Bovendien doet warmte spieren
ontspannen.
Dosering en gebruiksaanwijzing
Midalgan Fysio & Sport is een eenvoudig te
gebruiken gel voor bijvoorbeeld armen, benen,
nek, schouders of lage rug. Een kleine hoeveelheid
zacht inwrijven. Enige minuten later wordt de huid
plaatselijk rood en weldadig warm. Dit verschijnsel
is afhankelijk van persoon tot persoon. Men dient
voorzichtig te zijn met het gebruik van Midalgan na
een douche of een warm bad aangezien het effect
dan sterker kan zijn. Extreem allergische personen
dienen het gebruik van Midalgan te vermijden.
Zonodig verscheidene malen per dag toepassen. Het
is aan te raden de handen te wassen na inwrijven.
Handelsvorm
Midalgan Fysio & Sport is een gel die niet vlekt en
naar lavendel geurt. Een gel dringt snel door en is
makkelijk smeerbaar. Verkrijgbaar in 80 gram.

Niet gebruiken bij
Beschadigde huid of bloeduitstortingen.
Overgevoeligheid voor salicylaten of overige
bestanddelen. Contact met de ogen en slijmvliezen
vermijden. Extreem allergische personen dienen het
gebruik van Midalgan te vermijden.
Zwangerschap en borstvoeding
Voorzichtigheid is geboden tijdens de zwangerschap,
in het bijzonder tijdens de eerste 3 en laatste 3
maanden. De applicatie van Midalgan Fysio & Sport
wordt dan ook beperkt tot een zo kort mogelijke
periode en een zo klein mogelijk oppervlak.
Het is niet aan te raden de gel gedurende de
lactatieperiode te gebruiken omdat ze oliën bevat,
die de smaak van de melk kunnen veranderen.
Ingrediënten
Aqua, Glycol Salicylate, Alcohol, Hydrogenated
Starch Hydrolysate, Acrylamide/Sodium
Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Isohexadecane,
Methyl Nicotinate, Polysorbate 80, Lavandula
Angustifolia Oil, Sorbitan Oleate, Linalool, Limonene,
Geraniol.
Bewaring en houdbaarheid
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Distributeur voor Nederland
Remark Pharma
Industrieweg 24
7949 AK Rogat (NL)
www.midalgan.nl
Fabrikant
Qualiphar
Rijksweg 9
B-2880 Bornem (B)
Midalgan is een geregistreerd merk
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