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Το συστηματικό και έντονο μασάζ
με Cetilar® 2 φορές την ημέρα 

ανακουφίζει από τον πόνο τις αρθρώσεις,
τους μυς και τους τένοντες και βελτιώνει

την κινητικότητα. 1-7
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Προϊόν έρευνας

Η κρέμα Cetilar® χάρη στη μοναδική 
σύνθεσή της

... εξασφαλίζει υψηλή και γρήγορη 
απορρόφηση7.

...είναι άοσμη

... δεν χρωματίζει και δεν αφήνει 
υπολείμματα στο δέρμα και στα ρούχα. 

Η κρέμα Cetilar®

αποκαθιστά τη συγκέντρωση 
των λιπαρών οξέων 

στην πάσχουσα περιοχή, 
προσφέροντας:
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Συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι
με πόνους σε αρθρώσεις, μυς ή 

τένοντες που δυσκολεύουν
τις καθημερινές μας δραστηριότητες.

*Τα λιπαρά οξέα είναι συστατικά του οργανισμού 
μας με λιπαντική, αντιφλεγμονώδη και αναλγητική 
δράση.

Η έντονη σωματική καταπόνηση, οι τραυματισμοί, 
ή ορισμένα νοσήματα μπορεί να τροποποιήσουν τη 
συγκέντρωσή τους επηρεάζοντας την φλεγμονώδη 
διαδικασία και την ελαστικότητα των ιστών. 

Τι είναι το Cetilar® 
?

Το Cetilar® είναι κρέμα τοπικής χρήσης 
για την αντιμετώπιση του πόνου και την 
αποκατάσταση της λειτουργικότητας σε μυς, 
αρθρώσεις και τένοντες με φυσικό τρόπο1-7

Ανακουφιστείτε γρήγορα
από τον πόνο και επαναφέρετε 

την κινητικότητα με την καινοτόμα
κρέμα Cetilar®

Πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί;1 

Η κρέμα Cetilar® χάρη στην καινοτόμα 
σύνθεσή της είναι αποτελεσματική λύση για:

Οστεοαρθρίτιδα

Μυικούς πόνους

Τενοντίτιδες 

Τραυματισμούς κατά την άθληση

Συνδυασμό με φυσικοθεραπεία

��Την περίοδο της αποκατάστασης από 
φλεγμονή ή τραυματισμούς 
των αρθρώσεων

Πώς χρησιμοποιείται;

Εφαρμόστε την κρέμα Cetilar ® στην 
πάσχουσα περιοχή 2 φορές την ημέρα 
κάνοντας έντονο μασάζ τουλάχιστον 
μέχρι την πλήρη απορρόφησή της.1

Το Cetilar® έχει κλινικά δεδομένα για 12 
εβδομάδες συνεχούς χρήσης7

Περιέχει 
κετυλιωμένα
λιπαρά οξέα*

σε υψηλή 
συγκέντρωση 7,5%

100%
φυτικής 

προέλευσης 


