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Compeed plastry na opryszczkę *15 szt.
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 szt.

Postać -

Producent MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:  COMPEED® na opryszczkę jest pierwszym niewidocznym, leczącym plastrem na opryszczkę na ustach.

Nieprzerwane działanie aż do 12 godzin* już od pierwszego zastosowania przy pierwszych objawach opryszczki – aby szybko leczyć.
Niewidoczny plaster tworzy optymalne środowisko do leczenia i pozostaje na skórze aż do 12 godzin.
Plaster działa jak tarcza antywirusowa, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia opryszczką**.
Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy rozpocząć terapię plastrami już
w momencie gdy pojawi się pierwsze mrowienie na ustach.
Należy kontynuować używanie plastrów w ciągu dnia i nocy, aż do całkowitego wyleczenia zmian opryszczkowych.
Sposób użycia:  Dla uzyskania najlepszych rezultatów zastosować plaster od razu, jak tylko pojawią się pierwsze objawy opryszczki
wargowej, takie jak mrowienie, swędzenie czy pieczenie.

Stosować plaster nieprzerwanie w ciągu dnia i w nocy.
Kontynuować stosowanie aż do całkowitego wyleczenia.
Skonsultować się z farmaceutą lub lekarzem, jeśli opryszczka jest bolesna i/lub nie udało się jej wyleczyć przez dłuższy czas.
JAK NAŁOŻYĆ PLASTER

Umyć ręce. Upewnić się, że skóra jest czysta i sucha. Nie używać na miejsca posmarowane kremem, gdyż plaster może nie utrzymać się
na tłustej skórze i nie dostarczyć wszystkich korzyści podczas leczenia.
Wyjąć aplikator z plastrem z opakowania, trzymając jego końcówki obiema rękami.
Delikatnie pociągnąć końcówki aplikatora w kierunku zgodnym ze znajdującymi się na nim strzałkami, aż jedna z części klejących plastra
nie zostanie odsłonięta.
Uważać, aby nie dotykać klejącej strony plastra.
Delikatnie przycisnąć palcem połowę plastra, na której został odsłonięty klej, aby mocno przykleić go na opryszczkę.
Wolno pociągnąć drugi koniec aplikatora do dołu i od skóry, aby płynnym ruchem odkleić go od plastra. Następnie całkowicie przykleić
plaster do skóry. Na plaster może być nałożony makijaż lub szminka.
KIEDY USUNĄĆ PLASTER

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.galenlodz.pl


 
Galen Spółka Jawna Nieśmiałek i Wspólnicy

ul. Traktorowa 61, Łódź
+48 640-92-05

 

Jeżeli plaster utrzymuje się na skórze, nie ma potrzeby jego usuwania lub wymiany.
Kiedy plaster zaczyna się odklejać od skóry, należy go zastąpić nowym.
Jeżeli istnieje potrzeba usunięcia plastra, rozciągnij go delikatnie wzdłuż skóry, jednocześnie odklejając.
Nie używaj ponownie tego samego plastra (mogłoby to spowodować infekcję
i rozprzestrzenianie się wirusa).
Status:  Wyrób medyczny
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