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Procto-hemolan COMFORT Żel do mycia, 120ml
 

Cena: 13,37 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Żel do mycia dedykowany osobom z hemoroidami.
Procto-Hemolan Comfort nie tylko oczyszcza, ale i pielęgnuje wrażliwe okolice. Wykazuje działanie antybakteryjne, ściągające i
regenerujące. Kompozycja wyciągu z oczaru wirginijskiego i dębu oraz aminokwasów o pochodzeniu roślinnym (leucyna, arginina),
zapobiega podwyższaniu się pH oraz podrażnieniom skóry. Produkt nadaje odpowiednie nawilżenie a kompleks oparty na ekstraktach
pochodzenia roślinnego zapewnia formowanie filmu ochronnego na skórze wrażliwych okolic.

Sposób użycia:

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

Przeciwwskazania:

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W przypadku pojawienia się w miejscu stosowania podrażnienia w postaci pieczenia,
świądu lub rumienia należy przerwać stosowanie produktu. Do stosowania można powrócić po ustąpieniu ww. objawów.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
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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-Indica Extract / Pyrus Communis Fruit Extract / Passiflora Edulis Fruit Extract,
Benzyl Alcohol / Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone.

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.

Kosmetyk to każda substancja przeznaczona do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka: skórą, włosami, wargami, paznokciami,
zewnętrznymi narządami płciowymi, zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, stosowana w wyłącznym lub głównym celu
utrzymywania ich w czystości, pielęgnowania, ochrony, perfumowania lub upiększania.
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