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THERMOL
Masážní olej

Objednací číslo: F0103 
Číslo schválení: 068-14/C

INCI: Triticum vulgare Germ Oil, Hypericum perforatum Flower 
Extract, Glycine soja Oil, Canola Oil, Juniperus communis Fruit Oil, 
Simmondsia chinensis Seed Oil, Butyrospermum parkii Oil, Prunus 
amygdalus Dulcis Oil, Juglans regia Seed Oil, Rosmarinus officinalis 
Leaf Oil, Chilli pepper Powder Piper nigrum Fruit Oil, Cinnamomum 
camphora Wood Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Lecithin, 
Tocopheryl acetat, Retinyl palmitate, Rosa damascena Flower Oil, 
Boswellia carterii Oil, Melissa officinalis Leaf Oil

Skladování: Uvedená trvanli-
vost přípravku se uchováváním 
v temném a chladném prostředí 
podstatně prodlužuje (nejlépe 
v chladničce při teplotě 6–10 °C).

Díky svému jedinečnému složení se tento přípravek osvědčil u různých bolestivých stavů, 
ať již svalových nebo kloubních. Vhodný je k ošetřování bolestivých šlach po úrazech. 
Hlavními obsahovými složkami jsou prokrvující éterické oleje, které jsou schopny 
proniknout do hlubších vrstev pokožky. Po jeho aplikaci se většinou dostaví pocit tepla. 
V místě aplikace dochází díky použité kombinaci éterických olejů k prokrvení a odplavení 
produktů látkové výměny z tkáně. Důsledkem lokálního prohřátí přípravkem, tedy účinků 
kombinace obsažených éterických olejů, je pak útlum až vymizení bolesti. Vhodné je apli-
kovat na bolestivá místa v případě potřeby i vícekrát denně a lehce vmasírovat. Účinek je 
možné umocnit zhruba půlhodinovým zábalem. Po použití přípravku je nezbytně nutné 
omýt si ruce, aby se účinné látky přípravku nedopatřením nedostaly do očí. Přestože se 
jedná o velmi teplý a tedy dráždivý přípravek, je velice dobře snášen. Zčervenání ošetře-
ného místa a pocit tepla jsou v tomto případě žádoucí.

Použití: Aplikujte pomocí mírné masáže na postižená, bolavá místa.

Upozornění: Po použití přípravku je nezbytně nutné omýt si ruce, aby se účinné látky 
přípravku nedostaly do očí. 

Obal: PET

Standardní balení: 100 ml, 200 ml
Doplňkové balení: 500 ml, 1000 ml


