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COMPEED Dyskretny plaster na opryszczkę, 15 szt.
 

Cena: 41,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 szt.

Postać -

Producent LABORATOIRE HRA PHARMA

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Dyskretny plaster na opryszczkę COMPEED® z aktywnym żelem hydrokoloidowy wspomagający szybsze gojenie i zapobieganie
powstawaniu strupów. Działa od najwcześniejszego objawu i na wszystkich kolejnych etapach, aby pomóc powstrzymać nasilanie się
objawów opryszczki.

Plaster nie tylko chroni wykwit opryszczki, ale także pomaga uniknąć zakłopotania w interakcjach społecznych. Zapewnia dyskretną
ochronę, ogranicza objawy pierwszej oznaki oraz tworzy tarczę przeciwwirusową, zmniejszając ryzyko zakażenia.

Właściwości:
Bariera ochronna, zabezpieczająca przed czynnikami zewnętrznymi, ogranicza ryzyko zakażenia i nasilanie się objawów.

Ultracienka warstwa żelu hydrokoloid‑075 pochłania nadmiar płynu, przyczyniając się do szybkiego gojenia, oraz zapewnia optymalne,
wilgotne środowisko, zapobiegające tworzeniu się strupów.

Membrana półprzepuszczalna pozwala ranie oddychać, chroniąc ją jednocześnie przed zewnętrznymi czynnikami zanieczyszczającymi,
takimi jak brud i bakterie.

Ultraprzylepne, wymodelowane krawędzie sprawiają, że plaster Compeed elastycznie dopasowuje się do ruchów i pozostaje na miejscu
do 12 godzin.

Przezroczysty plaster nie odznacza się na skórze i zapewnia maksymalną dyskrecję.

Sposób użycia:
Plaster na opryszczkę można stosować na każdym etapie rozwoju wykwitu.

Najlepiej jest przykleić go po wystąpieniu pierwszego objawu wskazującego na zbliżający się wykwit opryszczki - zwykle jest to uczucie

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadlapacjenta.pl


 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
mrowienia lub swędzenie.

Nakładanie plastra:
Przed i po użyciu umyć ręce. Upewnić się, że skóra jest czysta i sucha. Nie nakładać kremu na wargę, ponieważ może to uniemożliwić
przyklejenie plastra. Oderwać jeden plaster wzdłuż perforowanej krawędzi i oddzielić go od pozostałych.

Przytrzymać przezroczysty papierowy aplikator za zakrzywioną krawędź.

Używając obu dłoni, oderwać przezroczysty papierowy aplikator od zielono-niebieskiej osłony zabezpieczającej.

W górnej części aplikatora widoczny będzie okrągły plaster na opryszczkę. Uważać, aby nie dotykać klejącej strony plastra.

Nałożyć tę część aplikatora na opryszczkę, korzystając jednocześnie z lusterka i delikatnie przycisnąć, aby mocno umieścić plaster na
opryszczce.

Delikatnie oderwać spodnią stronę aplikatora, pozostawiając plaster na miejscu.

Na plaster można nałożyć makijaż lub szminkę.

Rozmiar: 1,5 x 1,5 cm

Opakowanie: 15 plastrów
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