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VNr.: 22-0716-00 / 601414 / CZ 148 x 210 mm / 9pt /LC

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za koupi relaxačního krému Vaxicum®, který obsahuje kafr 
a éterické oleje z rozmarýnu, levandule a hřebíčku.  

Vaxicum® zahřívá, uvolňuje a regeneruje namáhané svalové partie, a tím rychle 
navozuje příjemný pocit.  
Máte sedavé zaměstnání? Trávíte hodně času za volantem? Většinu pracovního 
času stojíte na nohách? Příležitostně sportujete? Máte ztuhlé svalstvo, trpí Vaše 
záda?

Krém Vaxicum® je vhodný na relaxační, regenerační a uvolňující masáž, jakož i 
po těžké tělesné námaze. Díky obsaženým přírodním složkám zlepšuje prokrvení 
v místě bolesti.   
Další zajímavé informace (např. jaká je nejméně zatěžující poloha pro záda) 
získáte na: www.bezbolestizad.cz

Kafr – tiší bolest a má protizánětlivý účinek, lokálně zmírňuje svědění. Přírodní 
kafr se izoluje destilací z 50 až 60letých stromů kafrovníku. 
Levandule – silice izolovaná z fialovomodrých květů působí protizánětlivě 
a analgeticky. Tradičně se používá na zmírnění příznaků duševního stresu a 
vyčerpání. 
Hřebíček – hlavní složkou je eugenol, který se vyznačuje protizánětlivým a 
analgetickým působením. Tradičně se používá na zmírnění zánětu v ústní dutině a 
při bolestech zubů. Stromy, na kterých hřebíčky rostou, dosahují výšky až 20 m.   
Rozmarýn – používá se na uvolnění bolesti svalů a kloubů. Zklidňuje a odstraňuje 
nervové vyčerpání a zlepšuje krevní oběh. Vždy zelený, voňavý, hustě rozvětvený 
polokeř dorůstá do výšky až 2 m a je citlivý na mráz.  

Použití: dostatečné množství krému Vaxicum® natřete podle potřeby na postižené 
svalové partie a lehce masírujte. 
Upozornění: vzhledem k obsahu kafru není Vaxicum® vhodný pro děti mladší 6 let. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě 5 – 25 °C.
Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi.

 Výrobce a dovozce: 
 Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, 
 Calwer Strasse 7, 71034 Böblingen, Německo
 Zastoupení v ČR: 
 Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, 
 Bucharova 2657/12, 
 158 00 Praha 5, Česká republika

VAXICUM® relaxační krém
s obsahem přírodních složek
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