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Зменшення болю 

у суглобах 

до12 rодин 

без таблетки 1'
2 

застосування 

• Комбінація емульсії та гелю сприяє швидкому 
поглинанню засобу шкірою3.4 

Містить підсилювач крізьwкірного проникнення 

• Допомагає збільшити швидкість проникнення діючої 

речовини крізь шкіру5·8 

Допомагає полегшити навіть сильний біль 
на тривалий час 

• На відміну від таблеток, що потрапляють у шлунок, 
ВольтаренФ Форте діє прямо на суглоб та зменшує біль 

до 12 годин саме там, де потрібно2•9 

Вольтарен·Форте 
Динлофенану дівТІ<ЛаМІн 2,32" 
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