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Burnshield żel na oparzenia 125 ml
 

Cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 125 ml

Postać Aerozole

Producent BURNSHIELD

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Skład
1% Melaleuca alt. (olejek z drzewa herbacianego), woda oczyszczona (96%) (olejek z drzewa herbacianego).

Wskazania i działanie
Hydrożel w sprayu Burnshield to Twoja pierwsza pomoc przy oparzeniach. Sięgnij po niego, aby natychmiast schłodzić i ukoić ranę,
zapobiec rozwojowi infekcji oraz zwiększyć jej nawilżenie – w trosce o efektywne gojenie się uszkodzonej skóry.

Czym wyróżnia się hydrożel Burnshield?

Silne chłodzenie
Przynosi natychmiastową ulgę po oparzeniu i zapobiega dalszemu poparzeniu skóry. Zaaplikuj go, aby udzielić
profesjonalnej pierwszej pomocy.

Natychmiastowe kojenie bólu
Zaaplikowany na oparzenie, łagodzi ból i zwiększa komfort rekonwalescencji.

Skuteczna aplikacja w trudnodostępnych partiach skóry
Hydrożel, z uwagi na półpłynną konsystencję możesz zaaplikować na ranę w każdym miejscu – masz pewność, że
dotrze na całą powierzchnię skóry. Sprawdzi się również wówczas, gdy do miejsca poparzenia przywarło ubranie –
schłodzi je przez materiał, zanim dotrzesz do lekarza.

Sterylny i nietoksyczny
To profesjonalny i bezpieczny materiał opatrunkowy, który pozwoli zabezpieczyć ranę przed infekcjami. Jest odpowiedni
również dla dzieci oraz osób z alergiami.

Zwiększa nawilżenie skóry
Dlatego sprzyja jej regeneracji i nadaje się do rehydracji opatrunków.

Wygodna postać
Spray możesz z łatwością przechować w każdej apteczce, a jego aplikacja jest prosta i precyzyjna.
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Hydrożel w sprayu Burnshield możesz zastosować przy:

oparzeniach cieplnych
oparzeniach słonecznych
oparzeniach żrącymi środkami chemicznymi
 rehydracji opatrunków i trudnych do dostania się obszarów

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
1. Spryskać obficie
2. Zabezpieczyć wodoodpornym bandażem

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