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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.
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Controlo da dor muscular. De entre todos os produtos térmicos disponíveis,  
ThermaCare® é a única marca para dor muscular e articular que tem células 
térmicas patenteadas, as quais aumentam a temperatura dos tecidos e o fluxo 
sanguíneo, proporcionando alívio da dor, reduzindo a rigidez e incapacidade 
muscular, e melhorando a flexibilidade e a regeneração dos tecidos, com 
resultados clinicamente comprovados.1,2

Efeito duradouro. Até 8 horas de calor e 8 horas adicionais após remoção da 
faixa, ou seja, até 16 horas de alívio prolongado da dor sem utilizar medicação.4

Sem restrição da mobilidade. Manter a atividade física enquanto se utiliza uma 
faixa térmica permite uma recuperação mais rápida.2,6

Conforto: especificamente concebido para se adaptar às áreas afetadas graças 
aos diferentes formatos disponíveis.

Sem odor.

Sem efeitos sistémicos. ThermaCare® é bem tolerado e não causa os efeitos 
adversos sistémicos que os fármacos normalmente provocam.2

Sem fármacos. ThermaCare® é uma solução mais natural para o controlo da 
dor, pois não contém medicação.
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