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Sachol Fast Effect aerozol 20 ml
 

Cena: 15,81 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Aerozole

Producent BAUSCH HEALTH

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Sachol Fast Effect to wyrób medyczny w formie sprayu w butelce z dozownikiem. Przeznaczony jest do stosowania w jamie ustnej,
łagodzi dyskomfort i ból związany z aftami i aftowym zapaleniem jamy ustnej, a także ułatwia gojenie aft. Sachol Fast Effect nie zawiera
alkoholu (nie powoduje pieczenia), parabenów oraz cukru. Wykazuje skuteczne działanie barierowe, pozwalając na zmniejszenie bólu
towarzyszącego aftom i ułatwia gojenie owrzodzenia. Ma miętowy aromat.

Sachol Fast Effect:

spray na afty i aftowe zapalenie jamy ustnej,
łagodzi dyskomfort i ból,
ułatwia gojenie aft,
nie zawiera alkoholu (nie wywołuje pieczenia),
nie zawiera parabenów,
bez cukru,
dzięki specjalnemu składowi spray wykazuje skuteczne działanie barierowe, umożliwiając zmniejszenie bólu w miejscach afty i
ułatwia gojenie owrzodzenia,
zawiera aromat miętowy.

Składniki
Woda, ksylitol, gliceryna, wyciąg z płatków róży damasceńskiej, polisorbat 20, aromat miętowy, benzoesan sodu, sorbinian potasu,
stewia, guma ksantanowa, polikarbofil, kwas mlekowy, pantenol, sól sodowa kwasu hialuronowego, wyciąg z liści aloesu zwyczajnego.

Stosowanie
Umieścić dozownik nad obszarem zmienionym chorobowo i nałożyć wyrób. Stosować dwa razy dziennie (lub w razie potrzeby częściej),
pomiędzy posiłkami, przez tydzień lub do momentu ustąpienia objawów. Zaleca się powstrzymywanie od jedzenia i picia przez co
najmniej 30 minut po nałożeniu, aby ułatwić przyleganie wyrobu do błony śluzowej.
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Masa netto
Zawartość opakowania: 20 ml (brak masy netto na opakowaniu)

Przeciwwskazania

Nie zaleca się stosowania tego wyrobu u dzieci w wieku poniżej 12 roku życia.
Nie stosować w przypadku indywidualnej nadwrażliwości na jeden lub więcej składników wyrobu.
Nie stosować w czasie ciąży i karmienia piersią bez konsultacji z lekarzem.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej.
Nie używać wyrobu, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub naruszone.
Nie należy przyjmować wyrobu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Unikać kontaktu z oczami.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temp. poniżej 25 °C. w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci. Należy zużyć w ciągu 14 dni od pierwszego otwarcia

Producent
Farmaceutici Procemsa S.p.A.
Via Mentana 10 - 10042 Nichelino (TO)
Włochy

Podmiot odpowiedzialny za informacje o produkcie:
Bausch&Lomb Poland sp. z o.o.

Aleja Szucha 13/1500-580 Warszawa

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