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OptiCleaner maść 15 g
 

cena: 13,72 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała powieki

Działanie łagodzące, nawilżające, przeciwbakteryjne,
przeciwbólowe, przeciwzapalne,
regenerujące, rozgrzewające, znieczulające

Opakowanie 15 g

Postać maść

Producent S-LAB SP. Z O. O.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania ból, obrzęk, świąd

Opis produktu
 

Opis:
Maść do stosowania na powieki przy występowaniu jęczmienia zewnętrznego i gradówki.

Preparat przeznaczony do pielęgnacji skóry powiek. Maść zawiera kompozycję składników, których działanie łagodzi objawy jęczmienia
zewnętrznego i gradówki w tym swędzenie, bolesność, obrzęk oraz przyspiesza regenerację naskórka.

Skład:
Petrolatum, Lanolin, Honey extract, Leptospermum Scoparium Oil, Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract, Cetrimonium Chloride.

Zastosowanie:
Miód manuka działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, nawilża i regeneruje naskórek.
Olejek manuka działa miejscowo znieczulająco i przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, zmniejsza obrzęk.
Ekstakt z kory cynamonowca poprawia krążenie skóry, rozgrzewa, wspomaga usuwanie zalegających w skórze toksyn.

Sposób użycia:
Oczyścić skórę powieki. Niewielką ilość maści wmasować w miejsce na powiece, w którym występuje jęczmień.
Masaż należy przeprowadzać zawsze w kierunku ujścia gruczołów, czyli na powiece górnej z góry do dołu, a na powiece dolnej – z dołu
ku górze.
Jeśli w ciągu 5 dni od rozpoczęcia stosowania nie następuje widoczna poprawa, należy zgłosić się na konsultację do lekarza.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

unikać bezpośredniego kontaktu z powierzchnią oka,
nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu, a w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej
przerwać stosowanie,
nie stosować na zranioną i uszkodzoną skórę,
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nie stosować po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu,
nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone,
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci,
preparat przeznaczony do użytku zewnętrznego.
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