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Anusir Clean specjalistyczna pianka do oczyszczania okolic
stomii i odbytu 225 g
 

Cena: 63,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 225 g

Postać Pianki

Producent BIOVENA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Anusir Clean to specjalistyczny preparat przeznaczony do codziennej higieny skóry wokół stomii, a także okolic odbytu, dedykowany
zwłaszcza dla osób odczuwających dyskomfort spowodowany hemoroidami oraz po zabiegach chirurgicznych.

Pianka oczyszczająca o neutralnym pH została stworzona by zagwarantować bezpieczeństwo oraz zdrowie skóry wokół stomii.
Skóra w tym delikatnym obszarze narażona jest na wszelkiego rodzaju podrażnienia, wywołane kontaktem z treścią jelitową i
moczem.
Regularne stosowanie pianki skutecznie oczyszcza i odświeża skórę oraz neutralizuje nieprzyjemne zapachy.
Pianka Anusir Clean zapewnia odpowiednią ochronę skóry, która staje się mniej podatna na uszkodzenia i podrażnienia.
Pianka tworzy na powierzchni skóry powłokę, barierę ochronną, wspomaga procesy odnowy tkanki oraz tworzy
mikrośrodowisko na powierzchni sprzyjające regeneracji naskórka. Pianka Anusir Clean jest łatwa w aplikacji.
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SKŁADNIKI
Ekstrakt z nagietka łagodzi podrażnienia i wykazuje działanie kojące.
Ekstrakt z babki lancetowatej łagodzi pieczenie oraz swędzenie.
Ekstrakt z arniki górskiej działa przeciwobrzękowo oraz ściągająco.
Trokserutyna działa kojąco, łagodzi zaczerwienienia.
Panthenol nawilża, regeneruje naskórek.
Alantoina działa kojąco i łagodzi podrażnienia.
Ektoina nawilża powierzchnie błon komórkowych chroniąc przed uszkodzeniem DNA.
Gliceryna pobudza procesy regeneracji naskórka, chroni przed przesuszeniem, łagodzi podrażnienia.

Unikalna formuła wyrobu medycznego przeznaczona jest do stosowania w przypadku: pacjentów, którzy stosują worki stomijne;
osób z hemoroidami; ochrony podrażnionej skóry.
Anusir Clean:

Skutecznie oczyszcza skórę wokół stomii i okolic odbytu
Łagodzi podrażnienia
Działa kojąco i regenerująco
Produkt polecany po zabiegach chirurgicznych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Niewielką ilość pianki nanieść na dłoń, delikatnie umyć okolice skóry wokół stomii lub odbytu. Dokładnie spłukać ciepłą wodą. Produkt
przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Do codziennego stosowania dla osób dorosłych.

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