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HEXATIAB Żel dopochwowy 2% 25 ml
 

Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Producent HEXANOVA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

WłaściwościHEXATIAB Żel dopochwowy 2% 25mlHexatiab żel to wyrób medyczny do stosowania jako środek wspomagający w
leczeniu:zmian poporodowych,grzybicy,brodawek narządów płciowych,w zapobieganiu nawracającej opryszczki zwykłej typu 2
(HSV-2).Dzięki zawartości dimetikonu, tworzy barierę ochronną izolując miejsca narażone na zakażenie. HEXATIAB® żel zawiera
aktywną cząsteczkę TIAB chronioną patentem.Hexatiab żel zawiera cząsteczkę TIAB (kompleks dwutlenku tytanu połączonego
kowalencyjnie z nanocząsteczkami aktywnego srebra o silnych właściwościach ochronnych zapobiegając rozwojowi i nawrotom infekcji
bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych, w tym HSV-2). Hexatiab żel zawiera w składzie dimetikon, który znacząco przyczynia się do
wytworzenia przez wyrób medyczny powłoki dającej efekt bariery ochronnej. W składzie żelu znajduje się ekstrakt z Aloe Vera, który ma
działanie łagodzące, kojące i nawilżające.Dodatkowo ze względu na swoje właściwości i wspomagającą funkcje składników, Hexatiab
żel ma działanie nawilżające.Hexatiab żel działa podwójnie:izoluje miejsce, na które jest naniesiony od zewnętrznego ataku
mikroorganizmów;ogranicza kolonizację mikroorganizmów na obszarze, na którym jest stosowany, tworząc najlepsze z możliwych
warunków dla regeneracji tkanki.Sposób użyciaPrzed użyciem oczyścić i dokładnie wysuszyć miejsce, na które będzie nakładany wyrób
medyczny.Nakładać na miejsca, w których występuje swędzenie, pieczenie lub dyskomfort, zanim wystąpią czynne zmiany chorobowe
(pęcherze, owrzodzenia). Stosować przynajmniej raz dziennie. Nie wmasowywać. Każdy niepokojący objaw twoich stref intymnych
zgłoś swojemu lekarzowi.Nakładać produkt raz dziennie przez okres 7 dni.WażneNie używać Hexatiab żelu do celów innych niż
wymienione w ulotce. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki. Przed użyciem produktu przeczytać uważnie
ulotkę.Składnikiwoda, alkohol cetearylowy, stearynian gliceryny, żywica silikonowa (C24-28 Alkyldimethylsiloxy Trimethylsiloxysilicate),
izododekan, kopolimer akrylowo-amidowy (Polyacrylate-13), glukozyd cetearylowy (Cetearyl Glucoside), Fomblin
(Polyperuoromethylisopropyl Ether), poliizobuten, kwas hialuronowy, witamina E (tocopherol), Polysorbate 20, izostearynian sorbitanu,
kwas mlekowy, srebro aXonnite MED, miedź aXonnite MED.ProducentHexanowa Sp. z o.o.ul. Pieńków 1105-152 Czosnów.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/hexatiab-zel-dopochwowy-2-25ml.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

