
Dizeres de cartucho

CALMINEX® ATLETA
salicilato de metila + extrato de beladona +cânfora 

40 mg/g + 13,6 mg/g + 10 mg/g

Gel

Uso adulto e pediátrico

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 nº 1 e água.

Conservar em temperatura entre 2ºC e 30ºC.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO 
MÉDICA.

Sem o corante tartrazina

INDICADO PARA:
• Contusões
• Luxações
• Torcicolos

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.
 
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 seis a doze horas.

INDICAÇÕES

CALMINEX ATLETA é indicado nos processos dolorosos de articulações e massa muscular, em contusões, 
luxações, nevralgias, torcicolos, cãibras e traumatismos.

CONTRA-INDICAÇÕES

CALMINEX ATLETA  é  contra-indicado  em  pacientes  com  hipersensibilidade  aos  componentes  de  sua 
fórmula. 

Este medicamento não deve ser utilizado em  crianças menores de 2 anos de idade.

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.

O prazo de validade do produto encontra-se gravado nesta embalagem. Em caso de vencimento, inutilize o 
produto. 
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Dizeres de bisnaga

CALMINEX® ATLETA
salicilato de metila + extrato de beladona + cânfora 

40 mg/g + 13,6 mg/g + 10 mg/g

Gel
Peso Líq.: 20 g

Uso adulto e pediátrico 
Uso tópico

Alívio rápido da dor por contusões, luxações e torcicolos

Conservar em temperatura entre 2ºC e 30º C.

Este medicamento não deve ser utilizado em  crianças menores de 2 anos de idade.
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