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Profihorse Relax liniment 
 

LIETOŠANAS MĒRĶIS 

 Relax liniment ir atslābinošs gels ar divkāršu iedarbību – sākumā tas atvēsina, bet pēc tam silda. 

Iedarbojoties uz jutīgajiem ādas receptoriem, gels rada atvēsinošu iedarbību, tādēļ sastieptā vieta (muskuļi vai cīpslas) 

mazāk sāp, tāpat mazinās tūskas (šķidruma uzkrāšanās audos) veidošanās risks. Vēlāk, kad kapilāri paplašinās, palielinās 

asinsrite savainotajos audos un tiek izraisīts sildošs efekts, samazinās saspriegums, spazmas un sāpes. 

Nelietot uz bojātas ādas. Nelietot 96 stundas pirms sacensībām. 

 
ĪPAŠĪBAS 

Atslābinošs gels Relax liniment  

• izraisa atvēsinošu, vēlāk sildošu iedarbību; 

• mazina fiziskas slodzes laikā radīto muskuļu nogurumu un sāpes; 

• mazina neiroloģiskās sāpes; 

• mazina traumu izraisītās sāpes un pietūkumu; 

• atvieglo smaguma sajūtu kājās. 

 

SASTĀVDAĻU IEDARBĪBA  

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 spazmas mazinošs līdzeklis – tas palīdz muskuļiem atbrīvoties pēc smagas slodzes vai nelielas traumas.  

Metila salicilāts kairina ādu, izraisot hiperēmiju – asins pieplūdi savainotajā vietā. Kairinot ādu, tiek aktivizēta veģetatīvā 

nervu sistēma, kas palīdz atbrīvot saspriegtos muskuļus, mazina spazmas un sāpes. Tāpat metila salicilātam piemīt 

ārstnieciska iedarbība neiroloģisku un dažādu veidu hronisku sāpju gadījumā. 

 

DZĪVNIEKI, KURIEM PRODUKTS IR PIEMĒROTS  

Zirgi. 

 

LIETOŠANAS VEIDS 

 Ārīgai lietošanai. Uzziest līdzekli uz ādas pirms un pēc fiziskas slodzes. Traumas gadījumā ieziest ādu  

sāpīgākās vietās 2-3 reizes diennaktī.  

 

SASTĀVS 

 Aqua, Alcohol Denat., Menthol, Methyl Salicylate, Polysorbate 20, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer, Sodium Hydroxide, CI 28440. 

 

IEPAKOJUMS 

 500 ml un 1000 ml pudelītēs. 

  

GLABĀŠANAS NOSACĪJUMI  

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

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ  

 Divi gadi pēc izgatavošanas datuma. 

 

CITA INFORMĀCIJA 

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

sastāvdaļām. Veterinārai lietošanai. 

 

RAŽOTĀJS 

UAB “RUVERA”, Žemaitės g. 145, LT-76139 Šauļi, Lietuva, tālr.: (41) 598123, www.ruvera.lt, 

realizacija@ruvera.lt  
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