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Entil Oparzenia Żel 30 g
 

Cena: 14,85 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 g

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania
leczenie oparzeń słonecznych,leczenie innych oparzeń I° i II°,łagodzi ból i szybko chłodzi,zmniejsza zapalenia,zmniejsza
obrzęki,nawadnia

Składniki
karbomer, glikol oktylenowy, glicerol, glikol polietylenowy, wodorotlenek sodu, woda oczyszczona

Stosowanie
Sposób postępowania z wyrobem: Stosować na skórę. Nanieść Entil Oparzenia na całą oparzoną powierzchnię, lekko wmasowując.
Pozostawić do wchłonięcia. Powtarzać 2 do 3 razy dziennie.

Tylko do użytku zewnętrznego.

Przed użyciem zapoznaj się z dołączoną ulotką.

Przechowywanie
Miejsce i warunki przechowywania:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania
wyrobu. Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie, pod warunkiem, że po każdorazowym użyciu wyrobu opakowanie
jest ponownie szczelnie zamykane.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności: Podczas nanoszenia wyrobu może towarzyszyć uczucie ściągania. Unikać kontaktu
z oczami. Nie stosować na otwarte rany. Nie stosować wyrobu w połączeniu z innymi produktami o podobnym zastosowaniu.
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Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
30ml

Opis
Entil oparzenia jest hydrożelem opartym na bazie fizycznej aktywności osmotycznej, przeznaczony do leczenia i łagodzenia oparzeń
powierzchownych I i II stopnia (ból, zaczerwienienie i pojawienie się pęcherzy na ograniczonej powierzchni): oparzenia domowe,
oparzenia słoneczne. Prepart po kilku sekundach od nałożenia na oparzoną skórę łagodzi ból, podrażnienia i miejscowe objawy zapalne
skóry powstałe w wyniku skaleczeń, otarć, zadrapań. Dodatkowo wyrób medyczny Entil wspomaga uniknięcie infekcji. Preparat może
być stosowany przez dzieci i dorosłych.
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