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PROCTO-HEMOLAN COMFORT Żel do mycia 120ml
 

Cena: 18,91 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

PROCTO-HEMOLAN COMFORT Żel do mycia dla osób z hemoroidami doskonale oczyszcza i nawilża skórę w obrębie odbytu. Wykazuje
właściwości antybakteryjne oraz pielęgnacyjne. Pozostawia skórę odświeżoną i zregenerowaną.

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.

Działanie:
Żel charakteryzuje się wyjątkowym składem. Działa na bazie ekstraktów roślinnych z: nagietka, miodu, aloesu, marakuji, gruszki. Dzięki
temu wykazuje właściwości nawilżające i ochronne (powlekając skórę w obrębie odbytu filmem ochronnym). Wyciąg z oczaru
wirginijskiego i dębu oraz aminokwasów o pochodzeniu roślinnym regulują pH (przeciwdziałając jego podwyższaniu się) oraz
zapobiegają podrażnieniom. Kompleks przeciwdziała rozkładowi mocznika oraz wykazuje właściwości ściągające. Co więcej dzięki
zawartości jonów cynku kosmetyk zwalcza bakterie i chroni przed powstawaniem nieprzyjemnego zapachu. Panthenol łagodzi i
regeneruje, a oliwa z oliwek zapewnia odpowiednie nawilżenie.

Przeciwwskazania:
uczulenie na składniki produktu

Wskazania:
Żel należy stosować w ramach utrzymania higieny w obrębie odbytu. Polecany osobom z hemoroidami.

Sposób użycia:
Stosować miejscowo. Niewielką ilość żelu rozprowadzić na skórze w obrębie odbytu. Dokładnie spłukać.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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