HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GEL BÔI GIẢM ĐAU NOCICEPTOL
Sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên
SẢN XUẤT TẠI PHÁP
Lần đầu tiên trên thế giới một loại Gel giảm đau hoàn toàn tự nhiên được chứng minh có hiệu
quả giảm đau “ Nhanh và Mạnh” hơn một tân dược!
NOCICEPTOL Gel là sản phẩm giảm đau tự nhiên có tốc độ bán chạy nhất tại châu Âu vì tính
hiệu quả và an toàn của nó.
Tại Việt nam, Nociceptol đã sớm được các bác sĩ đón nhận và tin dùng, đặc biệt là các bác sĩ
chuyên khoa đầu ngành cơ xương khớp, Y học thể thao, phục hồi chức năng, ngoại chấn
thương... tại các bệnh viện lớn.
CHỈ ĐỊNH
NOCICEPTOL có các đặc tính nổi bật:
Giảm đau nhanh và mạnh các cơn đau bất chợt hoặc mãn tính lặp đi lặp lại nhiều lần.
Có thể sử dụng thường xuyên lâu dài do sản phẩm được sản xuất hoàn toàn từ các loại dầu
được chiết xuất từ nguồn tự nhiên, không có tác dụng phụ, tiêu chuẩn châu ÂU.
An toàn do loại trừ nguy cơ nhiễm độc corticoid vì Nociceptol KHÔNG chứa corticoid.
NOCICEPTOL đạt hiệu quả cao trong các trường hợp:
-

Đau khớp do viêm khớp, thoái hóa khớp, đau khớp bệnh gut…
Đau cơ, đau lưng, cổ, vai gáy, căng cơ, co cứng cơ, nhức mỏi cơ bắp, viêm sưng, đau phong
thấp…
Chấn thương, bong gân, vết bầm tím, tụ máu, sưng nề, chấn thương thể thao, đau nhức cơ
xương do va đập…

Hiệu quả của NOCICEPTOL trong giảm đau đã được chứng minh qua nghiên cứu In-vivo mã
số 12POGAD02 tháng 11-2013 trên chuột tại Trung tâm nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS. Báo
cáo nghiên cứu kết luận: Nociceptol cho kết quả giảm đau nhanh, mạnh đối với đau cấp, đau
mãn tính, đau dai dẳng, đau do cảm thụ thần kinh và hiệu quả hơn hẳn nhóm nghiên cứu so sánh
khi dùng Gel Ibuprofen.
THÀNH PHẦN
NOCICEPTOL® được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, được kiểm soát bằng ISO
13485 tiêu chuẩn châu Âu. Thành phần Nociceptol gồm:
Tinh chất chiết xuất từ lá Đuôi Ngựa có tác dụng giảm đau, giảm phù nề
Tinh chất chiết xuất từ cây Vuốt Quỷ, tác dụng giảm đau khớp và cơ
Tinh chất Đất Sét xanh, tác dụng hút ẩm cao và thẩm thấu nhanh
Tinh dầu Húng Tây, tác dụng chống viêm, làm săn chắc
Tinh dầu Tràm Gió, tác dụng giảm đau đầu, tăng tuần hoàn
Tinh dầu Hương Thảo, tác dụng giảm đau khớp, đau đầu và đau cơ
Tinh dầu Bạc Hà, tác dụng giúp sảng khoái, săn chắc, chống co thắt, chống viêm
Tinh dầu Long Não, tác dụng làm sảng khoái, săn chắc
Tá dược vừa đủ.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG
Gel NOCICEPTOL® có tác dụng làm dịu và giảm đau nhanh chóng nhờ cơ chế kết hợp cảm
giác nóng và lạnh. Cảm giác nhiệt có tính đa dạng tùy thuộc từng người.
Gel NOCICEPTOL® còn có tác dụng giảm sưng, nề vùng viêm, vùng tổn thương do tác dụng
của các tinh dầu chống viêm và làm săn chắc cơ.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Thoa một lớp gel mỏng đều, nhẹ nhàng lên vùng đau (không chà xát mạnh). Ngày thoa 3-4 lần,
cách nhau 3-4 giờ. Rửa tay sau khi thoa. Đậy kín nắp tube sau khi dùng.
Sau thoa 2-3 phút, gel sẽ tan hết vào trong da, để lại mùi thơm bạc hà nhẹ và dễ chịu. Bề mặt da
vùng bôi gel trở lại màu sắc hoàn toàn bình thường. Cảm giác mát lạnh và nóng nhẹ trên da có
thể còn lưu lại sau 10 phút.
NOCICEPTOL Không nhờn, không dính, không màu và không chất bảo quản.
CHÚ Ý
Chỉ dùng ngoài da.
Không dùng cho trẻ em dưới 7 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú. Người có tiền sử mắc các
bệnh co giật, động kinh, sử dụng theo chỉ định của bác sỹ. Tránh để gel tiếp xúc trực tiếp với
mắt, niêm mạc. Không bôi gel lên vết thương hở hoặc da bị trầy xước. Không bôi dưới lớp băng,
gạc. Không sử dụng kết hợp NOCICEPTOL với các loại kem khác. Không dùng máy sấy lên
vùng da đã bôi Gel. Nếu nuốt phải Gel, ngay lập tức liên hệ với bác sĩ hoặc đưa bệnh nhân đến
trung tâm cấp cứu chống độc. Nếu cơn đau còn kéo dài hơn 5 ngày sau bôi, hoặc nếu da bị kích
ứng sau khi sử dụng, hãy ngừng sử dụng gel và đi khám bác sỹ.
Không sử dụng sau ngày hết hạn. Xem hạn sử dụng dập nổi ở đầu tuýp.
Gel NOCICEPTOL®
Nhà sản xuất: Laboratoire Polidis, Paris, France
Nhà nhập khẩu & phân phối: ASTERA VIETNAM
Hãy sử dụng Nociceptol vì tính Hiệu quả và sự An toàn của chính Bạn!

