Dizeres de rotulagem

FRENTE

MANTECORP

CALMINEX® ICE Aerossol

Gelo Instantâneo
Alívio da Dor em Geral

Indicado para contusões, traumas, dores musculares, câimbras, torcicolos e processos dolorosos e inflamatórios em
geral.

170 g/ 300 ml
60g/ 106 ml

VERSO
O produto pode causar queimadura quando mal utilizado. Leia as instruções.

Calminex® Ice Aerossol

Indicações
Calminex Ice é indicado para contusões, traumas, dores musculares, câimbras, torcicolos e processos dolorosos e
inflamatórios em geral.

Instruções de Uso
Vaporizar o jato do aerossol a uma distância mínima de 20 cm, em uma toalha ou pedaço de tecido, por 2 a 3 segundos.
Colocar a toalha na área afetada, comprimindo levemente. Caso necessário, repetir esta operação em curtos intervalos.

O produto em contato com o tecido irá se resfriar e em contato com a pele provocará o resfriamento do local com a
conseqüente redução da atividade metabólica. Para prolongar-se o tempo de resfriamento a forma ideal recomendada
seria a utilização do produto sobre um tecido úmido.

Precauções
Evitar contato com os olhos, pele ferida e mucosas.
Evitar a inalação deste produto.
Caso opte por utilizar diretamente na pele, vaporize o produto a uma distância mínima de 20 cm. A aplicação do

produto direto e próximo da pele pode ocasionar queimaduras.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Advertências
Cuidado. Conteúdo sob pressão. O vasilhame, mesmo vazio, não deve ser perfurado. Não use ou guarde em local
quente, próximo a chamas ou exposto ao sol. Mantenha longe de inflamáveis. Nunca coloque esta embalagem no fogo
ou incinerador. Guarde em ambiente fresco ou ventilado. Evite a inalação deste produto. Proteja os olhos durante o uso.
Produto Inflamável.

Cuidados de Conservação: Conservar o produto em local fresco.

Composição: cânfora, mentol, acetona, álcool isopropílico, normal pentano e gás butano/propano.
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