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Biosept żel antybakteryjny, 100 ml
 

Cena: 7,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie

Postać

Producent

Rejestracja Lek

Opis produktu
 

Żel antybakteryjny Biosept - odświeżający i pielęgnujący preparat do stosowania na całą powierzchnię suchej skóry rąk, pozostawiający
na niej uczucie czystości i świeżości.

Produkt zawiera m.in. d-pantenol, glicerynę oraz aloe vera gel.

Sposób użycia:

Na skórę nanieść 3 ml żelu i rozprowadzić wcierając w powierzchnię skóry przez czas 30 sekund.

Pozostawić do wchłonięcia i nie spłukiwać.

Żelu przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego, nie spożywać, nie wdychać.

Nie stosować u dzieci oraz na podrażniona skórę.

Pojemność: 100 ml

Uwaga:

W przypadku dostania się żelu do oczu przez kilka minut płukać je delikatnie i ostrożnie wodą także pod powiekami, jeśli ma się założone
soczewki wyjąć je. Płukać do czasu ustąpienia niepożądanych objawów. Jeśli podrażnienie oczu nadal się utrzymuje - skonsultować się
z lekarzem specjalistą.
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W przypadku połknięcia nie prowokować wymiotów. Usta przemyć wodą i następnie wypić dużą ilość wody. Niezwłocznie zasięgnąć
porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę preparatu.

W przypadku narażenia drogą oddechową natychmiast zapewnić dostęp do świeżego powietrza. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać
lekarza.

Gdy podczas stosowania żelu wystąpią zaczerwienienie, wysuszenie, podrażnienie lub pękanie skóry zaprzestać używania produktu.
Jeśli wystąpi łzawienie, podrażnienie oczu lub inne niepokojące objawy skontaktuj się z lekarzem.

Przechowywanie:

Żel Biosept jest produktem wysoce łatwopalnym. Przechowywać należy go z dala od źródeł zapłonu, iskrzenia oraz otwartego ognia. Nie
palić. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Zapewnić
maksymalnie dobrą wentylację pomieszczeń. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Produkt przechowywać w temperaturze
nie niższej niż +10°C i nie wyższej niż +25°C. Zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Termin ważności do: 31.03.2021r.

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