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ENTIL UKĄSZENIA ŻEL, 8 G
 

Cena: 4,99 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 8 g

Postać żel

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

ENTIL UKĄSZENIA ŻEL, 8 G

**Opis produktu:**

ENTIL ukąszenia żel wykazuje silne właściwości łagodzące podrażnienia. Działa przeciwświądowo i przeciwobrzękowo. Ogranicza
zaczerwienienie skóry. Gwarantuje ulgę w przypadku ukąszeń przez np. komary.

**Składniki:**

Glikol oktylenowy, glikol polietylenowy, glicerol, karbomer, wodorotlenek sodu, woda oczyszczona.

**Działanie:**

ENTIL ma postać hydrożelu przeznaczonego do stosowania zewnętrznego na skórę. Odpowiada za złagodzenie symptomów skórnych
związanych z ukąszeniem owadów. Eliminuje świąd, ogranicza stany obrzękowe i redukuje zaczerwienienie skóry. Formuła żelu została
oparta na bazie fizycznej aktywności osmotycznej. ENTIL przynosi ukojenie podrażnionej skórze w bardzo krótkim czasie. Jego działanie
można zaobserwować w ciągu kilku sekund. Przyczynia się do oczyszczenia miejsca ukąszenia. Usuwa z niego toksyny. W skład wyrobu
nie wchodzi alkohol, konserwanty oraz substancje zapachowe. Charakteryzuje się delikatnym działaniem. Nie wywołuje podrażnień i
uczuleń.

**Zalecane stosowanie:**

Zaleca się stosowanie preparatu w przypadku ukąszeń przez owady (np. komary, meszki) objawiających się swędzeniem, obrzękiem,
zaczerwienieniem.
Stosować zewnętrznie. Niewielką ilość żelu rozprowadzić na powierzchni skóry, lekko wmasowując. Produkt pozostawić do wchłonięcia.
Czynność powtarzać x 2-3/24h (do czasu złagodzenia dokuczliwych symptomów).
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**Wielkość opakowania:**

8 gram

**Przeciwwskazania:**

- uczulenie na substancje składowe produktu
- stosowanie na otwarte rany oraz z produktami o podobnym działaniu

**Producent:**

AFLOFARM Farmacja Polska Sp.z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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