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Proctinum emulsja z aplikatorem 30 ml
 

Cena: 34,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Emulsje

Producent BIOKOSMES

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Woda, olej roślinny, parafina ciekła, petrolatum, CETEARETH-20, alkohol cetearylowy, uwodorniony hydrolizat skrobi, olej ze słodkich
migdałów (Prunus Amygdalus Dulcis Oil), alkohol izostearylowy, PEG-75 stearate, stearynian glicerolu, glikol propylenowy, dimetikon,
PEG-8 stearate, laurynian izodecylu, ekstrakt z nasion kasztanowca zwyczajnego (Aesculus Hippocastanum Seed Extract), sól
dwupotasowa kwasu glicyryzynowego, alkohol benzylowy, fenoksyetanol, alkohol oleilowy, ekstrakt z wąkroty azjatyckiej (Centella
Asiatica Extract), uwodorniona lecytyna, sorbinian potasu, glicyretynian stearylu, maltodekstryna, alantoina, parafina, sól dwusodowa
kwasu wersenowego, ekstrakt z owoców pieprzu syczuańskiego (Zanthoxylum Bungeanum Fruit Extract), kwas mlekowy, glikol
butylenowy, LAURETH-3, hydroksyetyloceluloza, tokoferol, ester cetylowy Acetyl Dipeptide-1.

Wskazania i działanie

Delikatna i lekka emulsja hydrofilowa, która zapewnia ochronę podrażnionym obszarom. Jest to specyficzny środek
wspomagający łagodzenie objawów towarzyszących hemoroidom wewnętrznym i zewnętrznym oraz podrażnieniu odbytu.
Preparat tworzy fizyczną barierę, która chroni tkanki okolicy odbytu, minimalizując możliwość kolonizacji przez bakterie oraz
kontaktu z zanieczyszczeniami środowiskowymi, które mogą zaostrzyć stan hemoroidów. Proctinum emulsja wykazuje
działanie ochronne, nawilżające i odświeżające.
Emulsja Proctinum przynosi ulgę:

w przypadku występowania hemoroidów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych
w przypadku dyskomfortu okolic odbytu, takich jak swędzenie i pieczenie
w przypadku podatności na podrażnienia okolic odbytu

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Aplikować do kanału odbytu oraz na okolice odbytu w celu złagodzenia objawów związanych z występowaniem hemoroidów i
podrażnień odbytu.
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Aplikacja zewnętrzna: w przypadku dyskomfortu zewnętrznych okolic odbytu, emulsję Proctinum można aplikować przy
użyciu palca, delikatnie wmasowując.
Aplikacja wewnętrzna: do emulsji Proctinum dołączony jest specjalny aplikator, który można dokręcić do tubki. Ten
specjalny aplikator pozwala na aplikację preparatu do kanału odbytu.

Produkt stosować w razie potrzeby, maksymalnie 3-4 razy dziennie.

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