
LO}IUNE PENTRU CORP

Ingrediente

Apă purificată, alcool denaturat 44,561%, levomentol  0,555%, terpineol 0,222%, aldehidă cinamică, 
ulei esențial de Cimbru-de-cultură (Thymus vulgaris) 0,022%, Linalool.

Acţiune

Carmol® Flu răceală și gripă este o loțiune cu efect calmant și reconfortant. Combinația de ingrediente 
(alcool, levomentol, terpineol și ulei esențial de Cimbru-de-cultură) are efect împotriva manifestărilor 
neplăcute cauzate de gripă și răceală. Activează circulația locală a sângelui. În timpul aplicării locale are 
o acțiune rubefiantă, provoacă deplasarea spre piele a sângelui stagnat într-o regiune inflamată a 
corpului, decongestionând țesuturile subiacente locului aplicării.

Datorită alcoolului din compoziție, loțiunea are rol antimicrobian și astringent.
Uleiul esențial de Cimbru-de-cultură împreună cu terpineolul au efect tonic local, parfumând și 
împrospătând pielea.
Mentolul produce dilatarea vaselor de sânge superficiale determinând inițial o senzație de răceală pe 
piele, urmată de o încălzire. Aplicarea locală are acțiune calmantă și revigorantă la nivelul pielii.

Produsul poate fi utilizat în răceală și gripă, precum și în ameliorarea durerilor musculare și articulare 
ușoare sau moderate ce apar după eforturi fizice sau expunere la frig.

Utilizare

Se aplică pe pielea intactă, prin masaj ușor. Nu se clătește după aplicare. Se poate aplica zilnic (o 
aplicare pe zi).  Durata maximă recomandată pentru utilizarea neîntreruptă este de 21 zile.
A nu se utiliza la copiii sub 3 ani.

După utilizare, se spală bine mâinile!

Precauţii

Loțiune pentru uz extern, a nu se înghiți!
Dacă produsul este înghițit accidental, adresați-vă medicului și arătați acestuia prospectul și/sau 
ambalajul produsului.
Nu se folosește sub pansament compresiv.
Nu se aplică pe răni sau piele iritată.
Nu se vor masa segmentele corporale care prezintă dilatații vasculare (vene varicoase).
Se va evita contactul cu ochii, nasul, gura și membranele mucoase!
În cazul contactului cu ochii și fața, imediat clătiți bine cu apă rece.
În cazul în care senzațiile de disconfort tranzitorii sunt extrem de intense, produsul trebuie să fie 
îndepărtat de pe piele, prin clătire repetată cu apă  rece, apa rece putând calma zona de aplicare.

Atenționări

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici.
A nu se utiliza la copiii sub 3 ani.
A se folosi preferabil înainte de data expirării înscrisă pe ambalaj.

Condiții de păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Mod de prezentare

Cutie cu un flacon ℮100 ml loţiune pentru corp.
Pliculeț cu 10 ml loțiune pentru corp.

Producător

SC BIOFARM SA
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, București, România
www.biofarm.ro

Biofarm® este cea mai importantă companie cu capital privat 100% românesc în ceea ce privește producția și 
comercializarea de suplimente alimentare pe piața farmaceutică din România. Totodată, Biofarm®  este unul 
dintre primii producători români de medicamente și suplimente alimentare, cu o tradiție de peste 95 ani și 
certificat conform standardelor de bună practică de fabricație la nivel European (GMP) pentru toate liniile de 
fabricație, ceea ce conferă calitate și siguranță fiecărui produs din portofoliul său.

Din grijă pentru tine, Biofarm® a produs loțiunea pentru corp Carmol® Flu răceală și gripă, un complex de 
ingrediente special alese pentru sănătatea ta, ce activeaza circulația sangvină locală și ameliorarează durerile 
musculare, având un efect benefic împotriva manifestărilor neplăcute cauzate de gripă și răceală.
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