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Dologel żel do masażu dziąseł 25 ml
 

Cena: 15,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 ml

Postać Żele

Producent ALPEN PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
wyciąg z kozłka lekarskiego 5%, wyciąg z rumianku pospolitego 5%, wyciąg z propolisu 5%, substancje pomocnicze q.s. 100%

Wskazania i działanie
Dologel to żel do masażu dziąseł przeznaczony dla osób w każdym wieku.

Dologel zawiera naturalne składniki aktywne tak skomponowane, aby zapewnić ulgę w objawach wywołanych przez ząbkowanie
u niemowląt i małych dzieci, jak również w przypadku aft i stanów zapalnych dziąseł innego pochodzenia.
Zawiera naturalne składniki:

rumianek łagodzi stan zapalny, zmniejsza przekrwienie dziąseł
propolis zapewnia złagodzenie bólu i stanu zapalnego, jak również dezynfekuje dziąsła
waleriana działa uspokajająco, wyciszająco.

Dologel nie zawiera lidokainy lub innego chemicznego leku przeciwbólowego, jest więc całkowicie bezpieczny dla małego
dziecka.
Dologel to doskonałe połączenie naturalnych substancji aktywnych i delikatnego, przynoszącego ulgę masażu.
Dologel nie zawiera alkoholu oraz cukru, nie szkodzi więc rozwijającym się zębom, a w dodatku ma przyjemny smak.
Kiedy stosować Dologel:

podczas ząbkowania u dzieci
w przypadku podrażnień lub ran spowodowanych narzędziami stomatologicznymi
w przypadku ran lub podrażnień wywołanych przez niektóre pokarmy

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Przed nałożeniem żelu umyj dokładnie ręce, a następnie wmasuj niewielką ilość w bolące dziąsła swojego dziecka. Zabieg można
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powtarzać do 5 razy dziennie.
Wytwórca
Laboratoires Gilbert, 928 Avenue du Général de Gaule, 14200 Herouville Saint-Clair, Francja.
Dystrybutor w Polsce 
Alpen Pharma AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 151 lok. 1, 02-326 Warszawa

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

