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NURODENT Żel na ząbkowanie dla dzieci, 15ml
 

Cena: 27,39 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać żel do stos.na dziąsła

Producent RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
(POLAND) SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

NURODENT – Żel na ząbkowanie 15ml
Od NUROFENU dla dzieci, marki nr 1 w leczeniu bólu i gorączki u dzieci*

NURODENT® to szybko działający żel na ząbkowanie, wyrób medyczny o smaku różanym, stosowany w czasie ząbkowania u dzieci
powyżej 6. miesiąca życia:

działa szybko
łagodzi ból, stan zapalny, dyskomfort
zawiera naturalne ekstrakty.

Ząbkowanie to naturalny proces, podczas którego ząbki przebijają się przez dziąsła. Każde dziecko ząbkuje inaczej, ale zazwyczaj ząbki
zaczynają się pojawiać u maluchów w 6. miesiącu życia. Podczas ząbkowania dziecko może płakać, być niespokojne, ślinić się, mieć
zarumienione policzki, podrażnione dziąsła i pocierać ucho po stronie wychodzącego ząbka. Gryzak i przytulanie to dobre metody na
uspokojenie dziecka. W przypadku większego dyskomfortu żele na ząbkowanie pomogą ukoić ból dziąseł.

Co zawiera żel Nurodent?

NURODENT® to unikalna kompozycja składników pochodzenia naturalnego. Produkt zawiera kwas hialuronowy, który tworzy ochronny
film na dziąsłach, pomaga naprawiać uszkodzenia oraz działa nawilżająco. Dodatkowo w skład żelu wchodzą cztery naturalne ekstrakty:
z malwy, róży, aloesu i rumianku. Produkt jest bez dodatku cukru, parabenów, środkow miejscowo znieczulających, sztucznych
substancji słodzących, aromatow czy alkoholu.
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Jak stosować żel Nurodent?

Żel nakłada się na dziąsła, tworząc w ten sposob ochronną warstwę pomagającą łagodzić ból, dyskomfort i stan zapalny powodowane
przez ząbkowanie.
Na czysty palec nałóż odpowiednią ilość żelu Nurodent i delikatnie wmasuj go w dziąsła.
Przed użyciem żelu na ząbkowanie NURODENT należy dokładnie przeczytać instrukcję.

Producent:

RECKITT BENCKISER

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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