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Producator:  Laboratorios Catalysis, S.L. Madrid , reprezentate în România prin Catalysis – 021 / 667 82 72.  

Mod de prezentare:  tub cu 100 g crem ă sau cutie cu 1000 ml crem ă (destinat ă uzului profesional); 

Compozi ţie:  acid folic – 0,114%, acid salicilic, ulei de migda le, sodium lauril sulfat; cetearil alcool, 

metilparaben, BHT, propilparaben, ap ă. 

Indica ţii terapeutice:  calmarea durerilor şi contracturilor musculo-articulare produse de: afe cţiunile 

articulare inflamatorii şi degenerative, deficite posturale sau traumatismel e de diverse tipuri. 

Administrare:  sunt necesare 2 – 4 aplica ţii zilnice. Se aplic ă o cantitate mic ă de crem ă pe zona/zonele 

dureroase şi se maseaz ă lejer pân ă la absorb ţia complet ă. Se poate folosi timp îndelungat f ăr ă 

inconvenien ţe de nici un fel. 

Propriet ăţi:  este o crem ă antialgic ă, antiinflamatorie şi relaxant ă musculo-articular ă ale c ărei efecte se 

bazeaz ă pe propriet ăţile analgezice şi antiinflamatorii ale acidului folic activat molec ular. Acesta, prin 

efectele biocatalizator şi protector mielinic pe care le exercit ă la nivelul tecilor nervoase mielinice 

conduce la diminuarea fenomenelor inflamatorii de l a acest nivel urmate de mic şorarea rapid ă a 

intensit ăţii durerii şi de ameliorarea func ţiilor articulare. 

Reacţii adverse:  nu s-au eviden ţiat. 

Contraindica ţii / Precau ţii:  - hipersensibilitate la unul dintre ingrediente. E ste destinat numai uzului 

extern! A nu se utiliza dup ă data expir ării înscris ă pe ambalaj. A se p ăstra la loc r ăcoros. A nu se l ăsa 

la îndemâna copiilor. 


