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Help4skin Gojenie oparzeń żel, 75 g
 

Cena: 41,40 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 g

Postać Żel

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Help4Skin Gojenie oparzeń to hydrokoloidowy żel przyspieszający gojenie oparzeń, także słonecznych. Produkt zamknięty jest w butelce
z aplikatorem AIRLESS, co umożliwia łagodne zaaplikowanie preparatu na powierzchnię skóry nawet w przypadku bolesnych oparzeń.

Żel poza działaniem przyspieszającym gojenie, pomaga uniknąć infekcji oraz zmniejsza ryzyko powstania strupów i blizn. Tworzy na
skórze barierę ochronną i zapewnia efekt chłodzenia i natychmiastowo zmniejsza towarzyszący ból.

Help4Skin jest wyrobem medycznym, bez zawartości parabenów, który może być stosowany u dzieci powyżej 2 roku życia.

Skład:
Kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu.

 

Wskazania:
Produkt przeznaczony jest do stosowania przy ostrych i przewlekłych ranach takich jak otarcia i pęknięcia skóry oraz oparzenia i
oparzenia słoneczne.

Żelu nie należy stosować na twarz, oczy, powieki i błony śluzowe oraz na otarcia o powierzchni większej niż 20cm2.

Działanie:
W większości przypadków, uszkodzona skóra regeneruje się samodzielnie, w przypadku oparzeń i ran niezbędna jest także właściwa
pielęgnacja, która pomaga zapobiec powstaniu kompilacji.

W procesie gojenia na skórze tworzy się strup , który jest swego rodzaju barierą przeciwko mikroorganizmom. Jego powstanie jednak
zwiększa ryzyko powstania blizn. Podczas gojenia istotne jest utrzymanie wilgoci rany, która początkowo wysycha a później uwalnia
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wilgoć jak ma to miejsce w przypadku oparzeń.

Preparat zabezpiecza ranę przed wysychaniem i reguluje jej poziom wilgotności (jeśli wilgotność rany jest za duże absorbuje jej
nadmiar). Dodatkowo żel chłodzi i daję ukojenie skórze.

Opakowanie: butelka z dozownikiem airless 75 g
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