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Maść borowinowa 60 g
 

cena: 33,78 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4 g/1g

Kategoria Lek

Opakowanie 60 g

Producent Sulphur Zdrój

Substancja
czynna

Wodny wyciąg borowinowy

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Właściwości i działanie:
wodny wyciąg borowinowy zawiera w swoim składzie kwasy humusowe (kwasy huminowe i fulwokwasy), chlorek sodowy oraz jony
wapnia i magnezu. Składniki czynne wyciągu borowinowego działają hamująco na aktywność hialuronidazy, a metabolity kwasów
humusowych wykazują działanie bakteriostatyczne. Ponadto składniki lecznicze zawarte w borowinie powodują obniżenie czynników
zwiększających stan zapalny chrząstki stawowej oraz podwyższają poziom cytokin działających ochronnie na chrząstkę stawów.

Stosowanie borowin pobudza sekrecję glikokortykoidów nadnerczy, a więc wcieranie maści borowinowej jest rodzajem swoistej
endogennej glikokortykoterapi, co powoduje szybsze wchłanianie się wysięków zapalnych w przewlekłych schorzeniach stawów,
ścięgien i mięśni na tle gośćcowym, urazowym, zapalnym i zwyrodnieniowym. Leczenie maścią borowinową eliminuje czynnik termiczny
(temp. ok. 40°C), występujący w klasycznych zabiegach borowinowych, co jest szczególnie korzystne u chorych ze współistniejącą
osteoporozą.

Skład:
Substancją czynną jest: wodny wyciąg borowinowy.
1 g maści zawiera 400 mg wodnego wyciągu borowinowego.
Substancje pomocnicze: maść cholesterolowa (podłoże zawiera: cholesterol, wazelina biała, parafina stała, parafina ciekła), etylu
parahydroksybenzoesan, olejek sosnowy.

Wskazania:

reumatoidalne zapalenie mięśni i stawów (rzs)
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)
zespoły bólowe szyjne, barkowe i lędźwiowe
choroba zwyrodnieniowa stawów
stany bólowe i obrzękowe po stłuczeniach, złamaniach i zwichnięciach
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Działania niepożądane:
w badaniach klinicznych nie stwierdzono działań ubocznych.

Środki ostrożności:
nie stosować na uszkodzoną skórę. Okresy ciąży i karmienia - brak danych.

Sposób użycia:
1-3 razy dziennie lekkim masażem wcierać maść w chore stawy i mięśnie.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym, nie dostępnym dla dzieci.
Chronić od światła i mrozu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
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