Calminex Atleta Gel
PESO LÍQ.: 20 g
Uso tópico
Cada grama de CALMINEX® ATLETA contém: 40 mg de salicilato de metila, 13,6 mg de extrato
de beladona e 10 mg de cânfora.
Componentes inativos: bálsamo do Peru, propilenoglicol, metilparabeno, propilparabeno,
carbômer, trolamina, argobase 125, chembase BHO, álcool cetoestearílico, petrolato líquido,
corante FDC amarelo nº 10, corante FDC azul nº1 e água. Sem o corante tartrazina.
INDICAÇÕES: CALMINEX® ATLETA é indicado nos processos dolorosos de articulações e massa
muscular, em contusões, luxações, nevralgias, torcicolos, cãibras e traumatismos.
CONTRAINDICAÇÕES: CALMINEX®ATLETA é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade
aos componentes de sua fórmula.
ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO EM CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE.
CALMINEX® ATLETA possui em sua fórmula ingredientes especialmente selecionados que
possibilitam rápido alívio da dor provocada por torções, estiramentos, torcicolos e luxações.
CALMINEX® ATLETA possui propriedades analgésicas e quando aplicado na área afetada, alivia
a dor por um período de 6 a 12 horas.
Com sua fórmula gel, CALMINEX® ATLETA facilita a aplicação e penetra mais rapidamente na pele
causando uma sensação refrescante e alívio imediato, por isso é indicado para praticantes
de qualquer atividade física.
POSOLOGIA E MODO DE USAR: Massagear levemente com o produto o local afetado durante 1
ou 2 minutos até provocar uma leve vermelhidão (hiperemia), uma a duas vezes ao dia.
Aguarde total absorção do produto. Conservar em temperatura entre 2ºC e 30ºC. O prazo de
validade do produto encontra-se gravado nesta embalagem. Em caso de vencimento, inutilize
o produto.
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS DE IDADE

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Siga
corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.
VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA
MS 1.0093.0175.006-7 - Farm. Resp.: Alexandre
de Abreu Villar CRF - RJ 7.472
MANTECORP IND. QUÍM. E FARM. LTDA.
Est. dos Bandeirantes, 3091- Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 33.060.740/0001-72 - Ind. Brasileira.
® Marca Registrada

Central de Atendimento 0800 97 99 900

Calminex H pomada
PESO LÍQ.: 20 g
Uso tópico
Cada grama de CALMINEX® H contém: 50 mg de salicilato de metila, 20 mg de bálsamo do
Peru, 16 mg de extrato de beladona, 10 mg de cânfora e 90 mg de óxido de zinco.
Componentes inativos: petrolato branco.
INDICAÇÕES: CALMINEX® H é indicado nos processos dolorosos de articulações e massa
muscular, em contusões, luxações, nevralgias, torcicolos, cãibras e traumatismos
musculoesqueléticos.
CONTRAINDICAÇÕES: CALMINEX® H é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade
aos componentes de sua fórmula.
CALMINEX® H provoca um aumento do ﬂuxo sanguíneo na superfície do local afetado,
diminuindo assim o processo doloroso (ação revulsiva). O salicilato de metila com sua ação
vasodilatadora, analgésica e antiséptica, ativa a circulação, diminuindo a dor no local da lesão
que prolonga-se por 6 a 12 horas. A cânfora promove um aquecimento no local afetado (ação
rubefaciente).
Seu efeito terapêutico auxilia nos processos dolorosos de estruturas profundas, tipo lombalgia,
torcicolo e outras mialgias.
A beladona, usada localmente, atua diminuindo a sensibilidade e aliviando a dor local. O óxido
de zinco tem uma leve ação de proteção da pele.

POSOLOGIA E MODO DE USAR: Massagear levemente o local afetado com o produto durante 1
ou 2 minutos até provocar uma leve vermelhidão (hiperemia), uma a duas vezes ao dia.
Conservar em temperatura entre 2ºC e 30ºC. O prazo de validade do produto encontra-se
gravado nesta embalagem. Em caso de vencimento, inutilize o produto.
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS DE IDADE
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Siga
corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.
ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO EM CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE.
VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA
MS 1.0093.0175.001-6 - Farm. Resp.: Alexandre de Abreu Villar - CRF - RJ 7.472
MANTECORP IND. QUÍM. E FARM. LTDA.
Est. dos Bandeirantes, 3091- Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 33.060.740/0001-72 - Ind. Brasileira.
® Marca Registrada
Central de Atendimento 0800 97 99 900

Calminex Hot
Adesivo térmico
AUTO AQUECE EM CONTATO COM O AR
PRINCIPAIS VANTAGENS:
Fácil de usar – É só abrir e usar.
Não precisa ser aquecido por nenhum outro meio;
Confortável e Prático – Adesivo pequeno e ﬁno não impede suas atividades diárias (trabalhar, fazer ginástica,
dançar, viajar, etc.)
Inodoro: Ninguém sabe/”sente” que você está usando!
CALMINEX® HOT é um adesivo térmico que auto aquece em contato com o ar. Alivia as dores provenientes da
tensão, stress, dor nas costas, distensões e cólicas através da terapia natural do calor, que alivia a rigidez
muscular e melhora a circulação sanguínea do local da aplicação.
PRECAUÇÕES: Solicite orientação médica para usar CALMINEX HOT caso você: Tenha problema de circulação
(má circulação), diabetes, artrite ou qualquer outra condição médica séria. Apresente problemas na pele como
eczemas, psoríase ou pele muito sensível. Esteja grávida.
Não é recomendado dormir com o adesivo devido à pressão exercida sobre ele quando deitado;
Remova o adesivo imediatamente caso esteja muito quente ou caso sua pele se irrite. Contate seu médico se a
dor não desaparecer. MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
REAÇÕES ADVERSAS: Em raras situações podem ser observados: irritação, queimaduras ou ferimentos no local
da aplicação.
ADVERTÊNCIAS: Não corte, rasgue ou daniﬁque o adesivo. Não o utilize se o mesmo estiver rasgado ou
daniﬁcado. O adesivo contém pó de ferro que pode ser nocivo se ingerido. Caso haja ingestão do produto,
procure imediatamente socorro médico, levando a embalagem.
NÃO COLOQUE NO MICROONDAS OU RE-ESQUENTE O PRODUTO APÓS O USO, DESCARTE-O EM LIXO COMUM.
MODO DE USAR:
1- Abra a embalagem e retire o adesivo com cuidado;
2- Remova o papel protetor da parte adesiva;
3- Aplique o adesivo diretamente sobre a pele limpa e seca no local da dor.
Uso externo.
Após 20 min da abertura da embalagem plástica, o adesivo imediatamente começa a se aquecer mesmo
sem a remoção do papel protetor da parte adesiva. Não é possível reutilizar o produto. Quando o mesmo
esfriar e “empedrar”, retire com cuidado e descarte-o.
CONTRA-INDICAÇÕES: NÃO UTILIZAR O PRODUTO: Na pele irritada ou ferida, principalmente se houver
ferimento aberto.
Exatamente após ter se ferido – o calor pode piorar o inchaço ou o hematoma. Evitar a aplicação de calor
nas primeiras 24 horas após um trauma. No mesmo local (área) da pele por mais de 8 horas por dia.
Em casos de alergia ao calor. Em crianças menores de 12 anos e idosos, a menos que o uso seja
supervisionado por uma pessoa responsável. Com cremes, géis ou unguentos medicamentosos
ou outro artifício que produza calor. Se o usuário for incapaz de remover o adesivo.

COMPOSIÇÃO:
GERAÇÃO DE CALOR: pó de ferro; carbono ativado; polímero de absorção de água; tripolifosfato de sódio;
sulﬁto de sódio; solução de cloreto de sódio.
CAMADA DE VENTILAÇÃO: tecido não-texturizado de náilon repuxado; película de polietileno de ventilação.
CAMADA ADESIVA: película de polietileno de baixa densidade linear (BDL) /Película de polietileno de
Metaloceno; Poliéster e Polioleﬁna não-texturizados; Adesivo; Película de poliéster.
EMBALAGEM EXTERNA COM VEDAÇÃO CONTRA O AR: Polipropileno; Película de poliéster revestida de
alumínio; Película de polietileno; Película de metil-metacrilato de etileno.
CUIDADO DE CONSERVAÇÃO: Conservar o produto em local seco e fresco.
CENTRAL DE ATENDIMENTO
0800 97 99 900
Importado por: MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA. Estrada dos Bandeirantes,
3091- Rio de Janeiro - RJ CNPJ: 33.060.740/0001-72 - Indústria Brasileira -Fabricado por: Mycoal Co.,
Ltd. 388, Minakawajounai- Cho Tochigi-City, Tochigi - Pref Japão.
Registro ANVISA nº 10009300005
Farm. Resp.: Nami Lavigne Nakano CRF-RJ 8.666
® Marca Registrada.
Calminex Hot NÃO É UM MEDICAMENTO. Calminex Hot pertence à categoria produto para saúde.

Calminex Ice
Gelo* em Spray
60g/106ml

170g/300ml

Aerossol
ALÍVIO IMEDIATO DA DOR E DO INCHAÇO DE TRAUMAS E PANCADAS
PRODUTO DE TERAPIA NATURAL. NÃO É MEDICAMENTO.
A terapia natural do gelo faz com que o local da lesão tenha os vasos sanguíneos comprimidos, controlando,
assim, o inchaço e aliviando a dor, especialmente nas primeiras horas após o trauma.
MODO DE USAR:
1 - Vaporize o jato em uma toalha/pedaço de tecido, por 2 a 3 segundos;
2 - Coloque a toalha na área lesionada, comprimindo levemente. Caso necessário, repita a operação em
curtos intervalos.
DICA: Para prolongar o tempo de resfriamento, experimente a utilização do produto sobre o tecido úmido.
PRECAUÇÕES: Não é recomendada a aplicação do jato gelado diretamente sobre a pele.
A aplicação do produto direto e próximo da pele pode ocasionar queimaduras.
É recomendada a aplicação sobre o tecido em pessoas com até 18 anos. Caso haja a necessidade da aplicação
diretamente na pele em pessoas a partir de 18 anos, aplicar o jato do aerossol a uma distância mínima
de 20 cm. Evitar contato com os olhos, nariz, pele ferida e mucosas. Evitar a inalação deste produto.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
Advertências: Cuidado. Conteúdo sob pressão. O vasilhame, mesmo vazio, não deve ser perfurado. Produto
inﬂamável.
Não use ou guarde em local quente, próximo às chamas ou exposto ao sol. Mantenha longe de inﬂamáveis.
Nunca coloque esta embalagem no fogo ou incinerador. Proteja os olhos durante o uso.
CONTRA-INDICAÇÕES: Não deve ser utilizado em crianças pequenas (menores de 2 anos). Aplicar com muita
cautela em crianças menores de 12 anos. Não deve ser aplicado em áreas com doenças malignas
(câncer, neoplasia). É contra-indicado em casos de isquemia ou deﬁciência na circulação da área tratada
ou quando há alteração da sensibilidade ou da consciência. Não deve ser utilizado nos casos de inchaços
de origem não inﬂamatória, ﬂebites ou hematomas frios (sem calor local).
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar o produto em local fresco ou ventilado.
COMPOSIÇÃO: Cânfora, mentol, acetona, álcool isopropílico, normal pentano gás butano/propano.
CALMINEX ICE É O GELO EM SPRAY PARA O ALÍVIO IMEDIATO DA DOR E DO INCHAÇO DE:
ESTIRAMENTOS, CÂIMBRAS E TORCICOLOS
PROCESSOS DOLOROSOS E INFLAMATÓRIOS EM GERAL
CONTUSÕES TORÇÕES E LUXAÇÕES
TRAUMAS/PANCADAS/DORES MUSCULARES
Registro ANVISA Nº 10009300002 - Farm. Resp.: Nami Lavigne Nakano - CRF-RJ 8.666.
Licenciado por: MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.
Estrada dos Bandeirantes, 3091 - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ: 33.060.740/0001-72
Fabricado por: ENVASAMENTO TECNOLOGIA DE AEROSSÓIS LTDA. CNPJ: 62.970.991/0001-92
Av. Alberto Jackson Byington, 2870 - Osasco - SP
Indústria Brasileira
® Marca Registrada

Calminex Ice Bag
Contém 01 Bolsa de Gelo
Produto Descartável
PRINCIPAIS VANTAGENS
• Flexível, se molda ao local lesionado
• É prático, confortável e fácil de carregar.
• Não ﬁca molhada.
• Não é preciso refrigerar.
CALMINEX ICE BAG é uma Bolsa de Gelo Descartável que alivia a dor e o inchaço de traumas e pancadas com
extrema praticidade a qualquer hora ou lugar! É simples e fácil: Apertou, quebrou o sólido do interior da
bolsa, gelou! A bolsa é ativada e sua temperatura baixa instantaneamente até –4°C mantendo-se com a
temperatura baixa por até 40 minutos.
CALMINEX ICE BAG através da terapia natural do frio, comprime os vasos sanguíneos aliviando as dores e
o inchaço de torções, distensões, contusões, pancadas, queimaduras leves, dor de dente, dor de cabeça
simples e picadas de insetos.
MODO DE USAR:
1 Aperte a bolsa térmica até sentir o estouro interno.
2 Mexa-a de um lado para outro para misturar. Você vai sentir que a bolsa térmica se resfriará imediatamente.
3 Envolva-a em um tecido e aplique-a no local atingido.
APERTOU, QUEBROU, GELOU!
NÃO ABRA OU RASGUE A EMBALAGEM! PRONTO PARA USAR.
CONTÉM 1 BOLSA DE GELO.
PRODUTO DESCARTÁVEL.
PRODUTO DE TERAPIA NATURAL. NÃO MEDICAMENTO.
ALÍVIO IMEDIATO DE TORÇÕES, CONTUSÕES, TRAUMAS E PANCADAS DA DOR E DO INCHAÇO
Bolsa de Gelo
Descartável
Utilize a bolsa de gelo em até 48 horas após machucar-se.
APERTOU, QUEBROU, GELOU!
MANTÉM-SE GELADA POR ATÉ 40MIN
MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar o produto em local seco e fresco, mantendo-o longe de fontes de calor.
USO EXTERNO. PRODUTO DESCARTÁVEL. Após o uso, descarte-a em lixo comum.
CONTRAINDICAÇÕES: Não utilizar em pessoas com deﬁciência sensorial.
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: Não corte, rasgue ou daniﬁque a bolsa térmica. Não a utilize se estiver
rasgada ou daniﬁcada. Não ingerir, produto nocivo. Evite o contato com o interior da bolsa, pois esta contém
o nitrato de amônia, composto que irrita a pele e os olhos.
Caso ocorra ingestão ou contato acidental, procure um médico imediatamente.
Não misturar o conteúdo interior da bolsa com materiais combustíveis.
NÃO CONGELE A BOLSA TÉRMICA PARA REUTILIZÁ-LA, POIS PODE PROVOCAR QUEIMADURA NA PELE.
Recomendamos o uso da bolsa em temperaturas ambiente de até 26,6°C.

PRAZO DE VALIDADE: O prazo de validade de CALMINEX ICE BAG encontra-se impresso na embalagem.
Em caso de vencimento, inutilize o produto.
COMPOSIÇÃO: nitrato de amônia e água.
CENTRAL DE ATENDIMENTO
0800 97 99 900
Registro ANVISA n° 10009300003
Farm. Resp.: Nami Lavigne Nakano CRF-RJ 8.666
Importado por:
MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A.
Estrada dos Bandeirantes, 3091- Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 33.060.740/0001-72 - Indústria Brasileira
Fabricado por: Shanghai Intco Medical Supply Co., Ltd.
No 1299 Hubin Rd Fengxian District, Shanghai China
® Marca Registrada.

Calminex Ice Bag NÃO É UM MEDICAMENTO. Calminex Ice Bag pertence à categoria produto para saúde.

