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Hexatiab Activ, żel, 25 ml
 

Cena: 33,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 2 %

Opakowanie 25 ml

Postać żel do stosowania na skórę i błonę śluzową

Producent HEXANOVA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis
Hexatiab Activ żel, to wyrób medyczny o działaniu miejscowym tworzący barierę ochronną przed czynnikami drażniącymi. Zawarte w
produkcie mikro srebro aXonnite® MED oraz mikro miedź aXonnite® MED hamują kolonizację bakterii, wirusów i grzybów
odpowiedzialnych za infekcje okolic intymnych, a kwas hialuronowy wspomaga i przyspiesza proces gojenia oraz regeneracji tkanek
zmienionych chorobowo.

Zastosowanie
Wspomaganie procesu leczenia zmian okolic intymnych o charakterze bakteryjnym, grzybiczym i wirusowym. Łagodzenie świądu,
pieczenia i podrażnień stref intymnych (tj. zewnętrzne narządy płciowe męskie i żeńskie, okolice krocza i odbytu). Pielęgnacja ran krocza
i okolic odbytu po zabiegach i porodzie.

Sposób użycia

Stosować zewnętrznie – raz dziennie przez 7 dni lub do ustąpienia objawów.
Nanieść cienką warstwę żelu na oczyszczone i osuszone miejsce, zmienione chorobowo i pozostawić do wyschnięcia. Nie
wmasowywać.
Wyrób może być stosowany bez ograniczeń także u dzieci.

Skład
Woda, alkohol cetearylowy, stearynian gliceryny, żywica silikonowa (C24-28 Alkyldimethylsiloxy Trimethylsiloxysilicate), izododekan,
kopolimer akrylowo-amidowy (Polyacrylate-13), glukozyd cetearylowy (Cetearyl Glucoside), Fomblin® (Polyperfluoromethylisopropyl
Ether), poliizobuten, kwas hialuronowy MHC HIAL, witamina E (Tocopherol), Polysorbate 20, izostearynian sorbitanu, kwas mlekowy,
srebro aXonnite® Med, miedź aXonnite® MED.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników żelu.
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Do stosowania miejscowego – nie spożywać.
Nie stosować produktu na uszkodzony nabłonek.
Ciąża i karmienie piersią: w trakcie ciąży lub karmienia piersią, stosować wyrób jedynie na zalecenie i pod bezpośrednią kontrolą
lekarza.
Do użytku zewnętrznego.
Nie stosować w okolicy oczu. Nie stosować równocześnie z innymi preparatami lub lekami nałożonymi na miejsce aplikacji.
Wyrób do jednorazowego użytku. W razie przypadkowego wypadnięcia kapsułki z pochwy nie należy powtórnie jej stosować.
Wyrób nie jest produktem plemnikobójczym ani antykoncepcyjnym.
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