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 Profihorse MSM liniment 
 

LIETOŠANAS MĒRĶIS 

 Divkāršas iedarbības  liniments zirgiem ar MSM (metilsulfonilmetānu). Sākumā tas atvēsina, bet pēc tam 

silda un atbrīvo. Tiek rekomendēts lietot kā papildus līdzekli dažādu hronisko muskuļu, neiroloģisko, pēc traumu sāpju, 

sasitumu un muskuļu spazmu gadījumā, kā arī osteoartrīta, locītavu iekaisumu, reimatoīdā artrīta, osteoporozes, iekaisušu 

locītavu apvidū un cīpslu pietūkumu gadījumos. 

 

ĪPAŠĪBAS 

Divkāršas iedarbības MSM liniment  

• izraisa atvēsinošu, vēlāk sildošu iedarbību; 

• mazina pietūkumu; 

• mazina hroniskas sāpes un iekaisumu; 

• savainotajos audos uzlabo asinsriti;  

• palīdz atjaunot osteoartrīta savainoto locītavu struktūru; 

• mazina muskuļu spazmas; 

• uzlabo locītavu kustīgumu. 

 

SASTĀVDAĻU IEDARBĪBA  

Metilsulfonilmetāns – parasti tiek saukts par MSM, tas ir sēra avots, kas ir nepieciešams saistaudu un krimšļu struktūras 

veidošanai. Sērs ir nepieciešams, lai izveidotos proteoglikānu un glikozaminoglikānu savienojumi un izveidotos skrimšļu 

struktūra. MSM piemīt sāpju mazinoša iedarbība, jo mazina sāpju pārraidīšanas impulsus uz nervu galiņos, nostiprina 

asinsriti un atbrīvo muskuļu spazmas. 

Mentols – viena no spēcīgākajām vielām, kas rada dabīgu atvēsinošu sajūtu. Iedarbojas uz ādā esošajiem pret aukstumu 

jutīgajiem receptoriem, izraisot vietēju īslaicīgi atvēsinošu, nelielu pretsāpju un anestēzijas iedarbību. Uz muskuļiem 

iedarbojas kā antispazmatisks līdzeklis – palīdz muskuļiem atbrīvoties pēc smagas slodzes vai nelielas traumas.  

Kampars – aktīvais komponents, kurš lokāli kairina ādas nervu receptorus un izpleš audu asinsvadus, aktivizē asinsriti, 

sasilda un palīdz citām aktīvajām smēres sastāvdaļām ātrāk uzsūkties savainotajā vietā. 

Eikaliptu ēteriskā eļļa – komponents, kura sastāvā ir antiseptiskas un pretsāpju vielas, papildina mentola iedarbību, 

izmantojams reimatiska rakstura slimību atvieglošanai un dažādu iekaisumu mazināšanai. 

Piparmētru ēteriskā eļļa – atvēsina, nomierina, iedarbojas kā spazmolītisks līdzeklis – atbrīvo saspringtus muskuļus. 

 

DZĪVNIEKI, KURIEM PRODUKTS IR PIEMĒROTS  

Zirgi. 

 

LIETOŠANAS VEIDS 

 Ārīgai lietošanai. Traumas gadījumā uzziest uz ādas sāpīgākajās vietās 2-3 reizes diennaktī, maigi 

iemasējot ādā.  

 

SASTĀVS 

 Aqua,  Alcohol Denat., Methylsulfonylmethane, Menthol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer,  Triethanolamine, Camphor,  Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Mentha Piperita Oil. 

 

IEPAKOJUMS 

 500ml  un 1000 ml pudelītēs. 

  

GLABĀŠANAS NOSACĪJUMI  

 Glabāt cieši aizvērtu tumšā vietā, līdz 25 °C temperatūrā.  

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ  

 Divi gadi pēc izgatavošanas datuma. 

 

CITA INFORMĀCIJA 

 Nelietot, ja dzīvnieks ir alerģisks pret kādu no preparāta sastāvdaļām. Glabāt bērniem nesasniedzamā 

vietā. Veterinārai lietošanai. 

RAŽOTĀJS 
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