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Procto-Hemolan comfort, żel do higieny intymnej, 120 ml
 

cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 120 ml

Postać żel

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie hemoroidy

Opis produktu
 

Wskazania

Żel do higieny intymnej Procto-Hemolan Comfort dedykowany jest osobom z hemoroidami.

Działanie

Kompleks oparty na ekstraktach pochodzenia roślinnego: z nagietka, aloesu, miodu, opuncji, gruszki oraz marakui zapewnia właściwe
nawilżenie oraz formowanie filmu ochronnego na skórze w okolicach odbytu. Kompozycja wyciągu z oczaru wirginijskiego i dębu oraz
aminokwasów o pochodzeniu roślinnym (leucyna, arginina), zapobiega podwyższaniu się pH oraz podrażnieniom skóry. Kompleks
zapobiega rozkładowi mocznika, działa ściągająco na skórę.

Dodatkowo dzięki zawartości jonów cynku żel Procto-Hemolan Comfort działa antybakteryjnie i tworzy barierę przed powstawaniem
nieprzyjemnego zapachu. Pantenol będący składnikiem produktu działa łągodząco oraz regenerująco. Dodatek oliwy z oliwek
gwarantuje działanie nawilżające.

Składnik: Działanie
Kompleks wyciągów następujących roślin: Aloesu oraz Miodu, Opuncji, Gruszki i Nagietka i Marakui: Zapewnia właściwe nawilżenie oraz
formowanie filmu ochronnego
Zetesol ZN (Zinc Coceth Sulfate) – jony cynku: posiada własności antybakteryjne, dzięki czemu zapobiega powstawaniu przykrego
zapachu
Amiderm ER – unikalna kompozycja wyciągu z oczaru wirginijskiego i dębu oraz aminokwasów o pochodzeniu roślinnym (leucyna,
arginna): zapobiega podrażnieniom i niepożądanemu zapachowi ciała, działa ściągająco
Dexpanthenol: działa regenerująco i łagodząco
Resplanta Olea (oleje roślinne): wykazuje właściwości myjące i nawilżające

Sposób użycia
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Niewielką ilość żelu należy rozprowadzić na mokrej dłoni, umyć okolicę odbytu i dokładnie spłukać ciepłą wodą. Produkt przeznaczony
jest dla osób dorosłych do codziennego stosowania.

Skład

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Zinc Coceth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Sodium lactate, Capryl /
Capramidopropyl Betaine, Olive Oil PEG-8 Esters, Panthenol, Glycerin/ Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract / Quercus Infectoria Gall
Extract/Arginine / Leucine, PEG-4 Rapeseedamide, Propylene Glycol / Polysorbate 80 / Calendula Officinalis Flower Extract / Aloe
Barbadensis Leaf Juice / Mel Extract / Opuntia Ficus-lndica Extract / Pyrus Communis Fruit Extract / Passiflora Edulis Fruit Extract,
Benzyl Alcohol / Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Uwagi do stosowania

Żel Procto-Hemolan Comfort przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Ostrzeżenia

W przypadku pojawienia się w miejscu stosowania podrażnienia w postaci pieczenia, świądu lub rumienia nalezy przerwać stosowanie
produktu. Do stosowania można powrócić po ustąpieniu w/w objawów.

Zawartość:

120 ml

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Pozwolenie: CPNP 1749510
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