TERMOTERAPIA
AS MAIS-VALIAS DE UMA
TÉCNICA ANCESTRAL
PARA CONTROLO DA DOR

SOLUÇÃO COMPROVADA
Em 3000 AC, a termoterapia já era utilizada por médicos
egípcios para fins clínicos.1
Ao longo da história, a termoterapia tem sido utilizada para tratar afeções dolorosas
sob muitas formas, incluindo exposição à luz solar, banhos de água e vapor ou
aplicação de pensos quentes.2

NATURAL
SEM necessidade de fármacos nem de produtos químicos.
A termoterapia é um remédio sem medicamentos, que apenas requer a aplicação
de substâncias quentes no corpo, de modo a aumentar a temperatura dos tecidos e
proporcionar analgesia.3

SEGURA E EFICAZ
Segurança e eficácia comprovadas no controlo da dor.3
Os resultados de vários ensaios clínicos demonstram que a termoterapia reduz
significativamente a dor, rigidez e incapacidade causadas por lesões musculares ou
articulares, e melhora a flexibilidade sem os efeitos secundários dos
medicamentos.3,4,5
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ThermaCare é um dispositivo médico eficaz no alívio da dor muscular e das articulações. Verifique periodicamente a pele
e, caso detete sinais de irritação ou queimadura, remova imediatamente o produto. Antes de usar, leia atentamente a
rotulagem e as instruções de utilização.

