®
THERMACARE :

UMA ÚNICA SOLUÇÃO
PARA NECESSIDADES
DIFERENTES
IDENTIFICAR NOVOS CLIENTES-ALVO
®
ThermaCare

A grande versatilidade de
permite a sua
utilização em indivíduos com características muito
diferentes, entre os quais se destacam:

DESPORTISTAS
A prática desportiva resulta por vezes em lesões,
causadas quer por acidentes quer por utilização
excessiva dos músculos1.
Os atletas amadores e profissionais podem usar
ThermaCare® para aliviar a dor causada por lesões
desportivas.

TRABALHADORES
DOMÉSTICOS E PROFISSIONAIS
As pessoas com empregos que envolvem atividade
física, como trabalhadores da construção civil ou
trabalhadores domésticos, sofrem geralmente de
luxações* ou lesões profissionais devido a
movimentos repetitivos ou a esforços excessivos.
ThermaCare® é uma opção confortável, pelo que
pode ser usado para aliviar a dor e reduzir a
incapacidade relacionada com lesões no local de
trabalho2,3.

PESSOAS COM MAUS
HÁBITOS DE POSTURA
Estudantes, trabalhadores ou qualquer outra pessoa
que mantenha uma postura sentada incorreta ou que
passe muito tempo em pé podem desenvolver
tensões musculares que podem ser aliviadas usando
ThermaCare®.
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*em situação de luxação referênciar para o médico.
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.

