
BARRAD PLUS  
GEL 

 
Barrad gel provides you the powerful, scientifically formulated intensity of cold therapy         
to give deep penetration, long lasting relief for your unique pain, whenever it strikes by 
combining the proven principle of cold treatment with the benefits of gentle muscle 
massage. 
 
Barrad gel is used for the relief of aches and pains of the muscles, tendons and 
joints, and also used by the athletes for sprains, bruises and cramps. 
 
Barrad gel Contains: 
Active Ingredient: 
Menthol            2%   
 
Other Ingredients: 
Purified water, Isopropyl alcohol, Propylene glycol, Triethanolamine, Carbomer 940, 
Methyl salicylate, Methyl paraben, Propyl paraben and Blue color. 
 
 
Direction For Use: 
Apply onto the desired area and massage gently until gel is completely absorbed (3 – 4 times daily).        
 
Cautions: 
- For external use only 
- Keep out of the reach of children 
- Discontinue use if any rash appears 
- Avoid contact with eyes or broken skin and mucous membranes.    
 
Attention: 
Avoid using Barrad gel in the following cases: 
- Wounds or damaged skin 
- Using with a heating pad 
- Children under 5 years of age with arthritis-like conditions. 
   
Storage: 
Store at temperature below 25 ˚C. 
 
Presentation: 
A tube of 50 g gel. 
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بلّص بّراد  
 جل

 
 

ينما وجد راحة من األلم تدوم طويال أميق وع تّوفر التركيبة العلمية لبّراد جل أقوى حّدة عالج بالبرودة لتعطي إختراق
.و فوائد التدليك الخفيف للعضالت عن طريق الجمع بين مبدأ العالج بالبرودة  

 
و يستعمل  أيضاً من قبل الرياضيين في العضالت و األوتار و المفاصل،   المآو يستخدم بّراد جل للتخفيف من أوجاع

.اترضوض و تشنج ،اتلتواءإحال حدوث    
 

 
 يحتوي بّراد جل على:

: الةعّ فالمادة ال  
٪ ٢مينثول      

 
:أخرىمواد        

         Purified water, Isopropyl alcohol, propylene glycol, Triethanolamine, Carbomer 940, Methyl  
         salicylate, Methyl paraben, Propyl paraben and Blue color.   
                                      

  :طريقة االستعمال 
ً  مرات ٤ -٣(ثم قم بالتدليك حتى يتم  ٳمتصاصه بالكامل  رغوبعلى المكان الم بّراد جلمن   ضع كمية      .)يوميا
      

   :تحذيرات
  ستعمال الخارجي فقطلإل -
  بعيداً عن متناول أيدي االطفال  يحفظ -
 توقف عن االستخدام في حالة ظهور أي طفح جلدي -
.خاطيةاألغشية الموالبشرة الملتهبة و بّراد جل للعينين أو الجروحتجنب مالمسة   - 
  
  :تنبيه 

  :جل في الحاالت التالية بّرادتجنب استخدام 
   الجروح أو الجلد التالف - 
  التدفئة ئدمع استخدام وسا - 
  .سنوات و يعانون من حاالت مشابهة اللتهاب المفاصل ٥لدى األطفال األقل من  - 

  
  :التخزين   
  .م°٢٥يحفظ على درجة حرارة أقل من    
  

  :العبوة   
  .غم جل ٥٠يحتوي على أنبوب 

  
  
  

  
  ٨١شارع المدارس رقم    

  ٥٨ب . ص 
  فلسطين -بيت جاال 
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