
Інструкція із застосування

UA   Крем Нікофлекс меді форте спорт (Nicoflex medi forte sport) –  д ля зовнішнього використання. Завдяки активним 
діючим речовинам капсаїцину та етил-нікотинату крем Нікофлекс меді форте спорт (Nicoflex medi forte sport) допомагає 
при розтягненні зв’язок та розтягненні м’язів. При застосуванні – в місці нанесення посилюється місцевий кровоток, 
внаслідок чого м’язи стають більш еластичними. Рекомендується для підготовки перед тренуванням, перед фізичними 
вправами та інтенсивною роботою м’язів. Зволожуючі компоненти крему Нікофлекс меді форте спорт (Nicoflex medi forte 
sport) забезпечують еластичність шкіри. Застереження: Не допускати потрапляння крему в очі і на слизові оболонки. 

При необхідності промити водою. Якщо подразнення очей не минає – зверніться до лікаря! Не використовувати крем при 
підвищеній чутливості до інгредієнтів або при відкритих травмах та пошкодженнях шкіри. Не рекомендується застосовувати 
при вагітності та лактації. Забороняється обробка всієї поверхні шкіри одночасно! Після втирання крему спостерігається 
локальне почервоніння і відчуття значного тепла, що протягом однієї години поступово зникає. Після застосування крему 
ретельно помити руки з милом. Не використовувати крем після закінчення терміну придатності! Використання: Крем 
необхідно наносити тонким шаром на неушкоджену чисту та суху шкіру і втирати до повного всмоктування. Склад /  
Ingredients: вода очищена (Aqua), вазелін (Petrolatum), цетеариловий спирт (Cetearyl Alcohol), гліколь саліцилат (Glycol Salicylate), 
лимонна кислота (Paraffinum Liquidum), етилнікотинат (Ethyl-nicotinate), натрію лаурилсульфат (Sodium Lauryl Sulfate), спирт 
96% (Alcohol 96%), масло лаванди вузьколистої (Lavandula Angustifolia Oil), метилпарабен (Methylparaben), пропілпарабен 

(Propylparaben), капсаїцин (Capsaicin). Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25°С у недоступному для 
дітей місці. Термін придатності: 2 роки. Виробник: Парма Продакт Кфт, Угорщина, 1145 Будапешт, Ужоки у. 36/а (Parma 
Produkt Kft, Hungary, 1145 Budapest, Uzsoki u. 36/a). Заявник: МЕДІМПЕКС Пте Лтд., Угорщина, 1134 Будапешт, Лехел у. 11. 
(MEDIMPEX Pte Ltd., Hungary, 1134 Budapest, Lehel u. 11). Імпортер/Відповідальна особа (здійснює фукції щодо прийняття 
претензій від споживачів): ТОВ «Медична компанія «Медікус», 02100, м. Київ, вул. Бажова, 12. E-mail: nicoflex@medicus.kiev.ua

• При розтягненні зв’язок

• При розтягненні м’язів
меді форте спорт крем


