
JUNIOR
SOLUȚIE PENTRU UZ EXTERN
 Testat sub control dermatologic pe pielea sensibilă.
 Bine tolerat de pielea umană, chiar la utilizări repetate.

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

INGREDIENTE

Apă purificată, glicerol, alcool denaturat, acid acetic glacial 2,443%, polisorbat 80, ulei 
esenţial de Lavandă (Lavandula angustifolia) 0,195%, ulei esenţial de Lămâie (Citrus limon) 
0,039%, ulei esenţial de Cimbru�de�cultură (Thymus vulgaris) 0,039%, ulei esenţial de 
Mentă (Mentha piperita) 0,019%, Limonene, Linalool, Geraniol, Citral.

ACŢIUNE

Carmol® Junior, soluţie pentru uz extern, este o combinaţie de ingrediente cu efect 
sinergic: acid acetic şi uleiuri esenţiale de Lavandă, Lămâie, Cimbru�de�cultură, Mentă, 
contribuind la diminuarea febrei şi la atenuarea durerilor musculare.

Acidul acetic diluat de apa din compoziţie formează oţetul, utilizat tradiţional pentru a 
diminua febra, sprijinind astfel capacitatea organismului de a lupta împotriva inflamaţiilor.

Uleiul esenţial de Mentă împrospătează şi tonifică, stimulând receptorii senzitivi de la 
nivelul pielii şi inhibă contracţiile musculare.
Uleiul esenţial de Lămâie  are rol astringent şi tonifiant.
Uleiul esenţial de Lavandă este unul dintre cele mai utilizate uleiuri datorită aromei 
specifice plăcute. Are capacitatea de a calma şi relaxa organismul.
Uleiul esenţial  de Cimbru�de�cultură are proprietăţi decongestionante, stimulează 
microcirculaţia şi parfumează pielea.

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

UTILIZARE

Se foloseşte diluat: o lingură (15 ml) de soluţie la un litru de apă caldă.
Cu această soluţie diluată se poate face masaj la nivelul membrelor şi spatelui.
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Se poate aplica zilnic (o aplicare pe zi).
Durata maximă recomandată pentru utilizarea neîntreruptă este de 7 zile consecutive.

După utilizare, se spală bine mâinile!

PRECAUŢII

Soluţie pentru uz extern, a nu se înghiţi!
Dacă produsul este înghiţit accidental, adresaţi�vă medicului şi arătaţi acestuia prospectul 
şi/sau ambalajul produsului.
Se va evita contactul cu ochii, nasul, gura şi membranele mucoase!
În cazul contactului cu ochii şi faţa, imediat clătiţi bine cu apă caldă.
Nu se foloseşte sub pansament compresiv.
Nu se aplică pe răni sau piele iritată.
Nu se vor masa segmentele corporale care prezintă dilataţii vasculare (vene varicoase).
În cazul în care senzaţiile de disconfort tranzitorii sunt extrem de intense, produsul trebuie 
să fie îndepărtat de pe piele, prin clătire repetată cu apă caldă şi săpun.

ATENŢIONĂRI

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici.
A nu se utiliza la copiii sub 2 ani.
A se folosi preferabil înainte de data expirării înscrisă pe ambalaj.

CONDIŢII DE PĂSTRARE

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

MOD DE PREZENTARE

Cutie cu un flacon ℮100 ml soluţie pentru uz extern.

PRODUCĂTOR

SC BIOFARM SA
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, Bucureşti, România
Tel. 021.30.10.600


