Midalgan Warm
Voor warme spieren en soepele gewrichten
• Verzorging van vermoeide en belaste spieren
• Stijve spieren na kou of tocht
• Vastzittende gespannen rug- en nekspieren
•C
 ontinue belasting van handen, polsen, ellebogen, nek en
schouderwerk
Midalgan Xtra Warm
Voor extra warme spieren en soepele gewrichten
• Intensieve verzorging bij vermoeide en belaste spieren
• Stijve en koude spieren na kou of tocht
• Vastzittende gespannen rug- en nekspieren
•C
 ontinue belasting van handen, polsen, ellebogen, nek en
schouderwerk
Midalgan Warm en Midalgan Xtra Warm zijn ideaal voor
warme spieren en soepele gewrichten.
Elk mens heeft wel eens gevoelige en stramme spieren.
Midalgan is een ideaal warmtegenererend spierwrijfmiddel
voor belaste en vermoeide spieren. Speciaal voor stijve
en stramme spieren als gevolg van een verkeerde
lichaamshouding, blootstelling aan kou, tocht of plotselinge
temperatuursveranderingen. Ook spanningen kunnen leiden
tot stijve spieren in de schouder-en nekstreek. Door de warmte
van Midalgan wordt de bloedcirculatie gestimuleerd en dit laat
de spieren ontspannen.
Dosering en gebruiksaanwijzing
Midalgan Warm en Midalgan Xtra Warm zijn eenvoudig te
gebruiken voor bijvoorbeeld armen, benen, nek, schouders
of lage rug. Een kleine hoeveelheid zacht inwrijven. Door de
crème krijgt de huid een wit uiterlijk; de crème inwrijven,
zonder te masseren, eventueel totdat de witte kleur verdwenen
is. Na het aanbrengen niet afdekken met een verband. Enige
minuten later wordt de huid plaatselijk rood en weldadig
warm. Dit verschijnsel is afhankelijk van persoon tot persoon.
Men dient voorzichtig te zijn met het gebruik van Midalgan na
een douche of een warm bad aangezien het effect dan sterker
kan zijn. Indien de huid met Midalgan Xtra Warm te fel rood en
warm wordt is het verstandig over te schakelen naar Midalgan
Warm. Extreem allergische personen dienen het gebruik van
Midalgan te vermijden (zie onder de rubriek “Niet gebruiken
bij”). Zonodig verscheidene malen per dag toepassen. Het is
aan te raden de handen te wassen na inwrijven.
Bij sommige zeer gevoelige personen kan het gebruik van een
(te) grote hoeveelheid van dit product hevige reacties zoals een
branderig gevoel en pijn veroorzaken. In dit geval kan de hitte
worden verminderd met behulp van koudecompressen (ijspak).
In zeldzame gevallen kunnen bij zeer gevoelige personen die
Midalgan Warm of Midalgan Xtra Warm gebruiken, buikpijn
of buikkrampen optreden. Indien deze klachten bij u optreden,
gelieve dan het gebruik van het product onmiddellijk te
stoppen (Zie onder de rubriek ‘Niet gebruiken bij’).

Handelsvormen
Midalgan Warm en Midalgan Xtra Warm zijn witte crèmes die
niet vlekken en naar lavendel geuren. Midalgan Xtra Warm is
warmer en werkt intensiever dan Midalgan Warm.
Verkrijgbaar in tubes van 60 en 100 gram.
Niet gebruiken bij
Kinderen jonger dan 7 jaar.
Zwangerschap en borstvoeding.
Beschadigde huid of bloeduitstortingen.
Overgevoeligheid voor salicylaten of overige bestanddelen.
Onder vochtige kleding of slecht doorlaatbare kleding.
Contact met de ogen en slijmvliezen vermijden.
Extreem allergische personen dienen het gebruik van Midalgan
te vermijden.
Volgende allergische reacties zijn mogelijk: snel opkomende
zwelling met jeuk en roodheid. Zeer zeldzaam kunnen
volgende overgevoeligheidsreacties optreden: kortademigheid,
draaierigheid, buikpijn en buikkrampen. Het gebruik van
het product dient in deze gevallen onmiddellijk stopgezet te
worden.
Ingrediënten Midalgan Warm
Aqua, Glyceryl Stearate, Steareth-100, Glycol Salicylate,
Hydrogenated Starch Hydrolysate, Cera Alba, Methylcellulose,
PEG-100 Stearate, Methyl Nicotinate, Lavandula Angustifolia
Oil, Propylparaben, Methylparaben, Linalool, Limonene,
Geraniol.
Ingrediënten Midalgan Xtra Warm
Aqua, Glyceryl Stearate, Steareth-100, Glycol Salicylate,
Hydrogenated Starch Hydrolysate, Cera Alba, Methylcellulose,
PEG-100 Stearate, Methyl Nicotinate, Lavandula Angustifolia
Oil, Propylparaben, Methylparaben, Linalool, Limonene,
Geraniol.
Bewaring en houdbaarheid
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
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