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GUM Afta Clear gel żel na afty 10ml
 

Cena: 21,89 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo GUM

Opis produktu
 

SUNSTAR GUM AFTA CLEAR ŻEL NA AFTY

Wskazamia:

SUNSTAR DUM Afta Clear Żel na afty przeznaczony jest do doraźnego leczenia bolesnych owrzodzeń jamy ustnej, otarć od protez,
pieczenia i zmian w jamie ustnej. Adresowany jest do dorosłych i dzieci powyżej 2. roku życia do stosowania pod kontrolą dorosłych.

Właściwości:

SUNSTAR GUM Afta Clear Żel na afty zapewnia uniwersalną ulgę w bólu i szybkie gojenie owrzodzeń w jamie ustnej (pleśniawki), otarć,
podrażnień ortodontycznych z protez, drobnych oparzeń jak i zmian w jamie ustnej. Afty lub małe pęcherze w jamie ustnej są wyjątkowo
nieprzyjemne. Mogą powodować podrażnienia i stres, zakłócać normalny dzień i wpływać na naszą wygodę. Każdy aft w ustach
potęguje stymulację nerwów na żywność, napoje, powietrze, ślinę, wywołując ból i opóźniając gojenie. Profilaktyka i izolacja od wpływów
zewnętrznych stanowi najlepszą ochronę. SUNSTAR GUM Afta Clear Żel na afty za sprawą unikalnej formuły składników aktywnych
pochodzenia naturalnego sprawia, że dotknięty obszar jest zabezpieczony przed wpływami zewnętrznymi i przyspiesza łagodzenie bólu.
Film generuje naturalną barierę, która przyspiesza naturalne gojenie, sprawia, że dolegliwości szybko ustępują, a afty goją się w sposób
naturalny i bezpieczny. Żel jest wolny od zawartości alkoholu i nie podrażnia. Nie powoduje również szczypania, pieczenia,
uniewrażliwienia czy suchości w ustach.

Stosowanie:

Nakładaj 1 cm żelu 2-3 razy dziennie po posiłkach, w razie potrzeby więcej razy, przez okres jednego tygodnia lub do momentu
ustąpienia objawów.

Zaleca się unikać jedzenia i picia przez co najmniej 30 minut po aplikacji.
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Ważne informacje:

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników prepratu.

Opakowanie:

10 ml

Skład:

Sorbitol Aqua, Propanediol (Zemea), Aqua, Propylene Glycol, Polycarbophil (Noveon AA-1 USP), Mucosave FG (Maltodextrin, Opuntia
Ficus-Indica Stem Extract, Olea Europae Leaf extract), Sodium Hydroxide, Taurine, PVP (Luviskol K90), Geogard Ultra (Gluconolactone,
Sodium Benzoate, Calcium Gluconate), Xylitol, Sodium Hyaluronate, SymRelief (Bisabolol, Zingiber Officinale root extract), Sucralose,
Aroma, Stevia Rebaudiana extract, Colourants (CI 19140, CI 42090)
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