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Help4Skin gojenie pęknięć skóry 7 ml
 

cena: 27,25 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała dłonie, skóra, stopy

Działanie ochronne, przeciwbólowe, wspomagające

Opakowanie 7 ml

Postać żel

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania rana, skaleczenie

Opis produktu
 

Plaster w żel wspomagający gojenie

Wskazania:
Wspomaganie leczenia drobnych pęknięć skóry, spierzchniętej skóry dłoni i stóp oraz skaleczeń. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, produkt
można również stosować do leczenia niewielkich pęknięć skóry powstałych w wyniku stopy cukrzycowej.

Butelka 7 ml ze szpatułką ułatwiającą aplikację wystarcza na 80 aplikacji.

Skład:
Alkohol denat., alkohol izopropylowy, hydroksypropyloceluloza, nitroceluloza, octan etylu, octan tokoferylu, olej rycynowy.

Sposób działania:
Dzięki specjalistycznej technologii po nałożeniu preparatu Help4Skin Gojenie pęknięć skóry na pękniętą skórę powstaje elastyczna i
przezroczysta warstwa ochronna odporna na działanie wody, która szybko wysycha. Warstwa ta wspomaga leczenie pęknięć skóry
spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, zmniejsza ból, zapobiega ponownemu otwarciu rany i wspomaga proces gojenia.
Wyjątkowa formuła plastra w żelu Help4Skin Gojenie pęknięć skóry została wzbogacona o:
witaminę E - doskonały przeciwutleniacz, który sprzyja regeneracji skóry,
olej rycynowy - substancję o działaniu zmiękczającym oraz zwiększającym sprężystość warstwy ochronnej.

Jak używać Help4Skin Gojenie pęknięć skóry:
umyć i osuszyć ranę, aż przestanie krwawić,
nałożyć produkt odpowiednią szpatułką, równomiernie pokrywając ranę oraz obszar wokół rany,
pozostawić do wyschnięcia na kilka sekund,
aplikować 2-3 razy dziennie, jeżeli to konieczne, aż do całkowitego wyleczenia rany,
aby usunąć istniejącą warstwę, wystarczy ponownie nałożyć na nią odrobine produktu,
po użyciu dokładnie zamknąć butelkę,
produkt zużyć w trakcie 6 miesięcy od otwarcia opakowania.
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Środki ostrożności:
nie używać produktu u dzieci poniżej 6 roku życia,
aplikować na niewielkie miejscowe rany,
po zastosowaniu może być odczuwalne delikatne i krótkotrwałe pieczenie, które po chwili ustępuje,
w przypadku pojawienia się zaczerwienienia po zastosowaniu produktu należy przerwać jego stosowanie i skonsultować się z lekarzem,
nie połykać,
nie stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu,
nie stosować produktu, jeżeli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone,
produkt wysoce łatwopalny,
produkt działa drażniąco na oczy,
przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od źródeł ciepła,
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania i skutki uboczne:
Nie aplikować na:
rany krwotoczne,
zakażone rany,
oparzenia,
błony śluzowe (wargi, odbyt),
piersi,
okolice oczu.
Nie używać w przypadku stwierdzonego uczulenia na jakikolwiek składnik produktu.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

