
 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
 

Hexatiab, żel, 25 ml
 

Cena: 26,83 zł

Opis słownikowy

Postać żel

Producent Hexanova

Rejestracja Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Kwas hialuronowy, Witamina E

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Hexatiab, żel, 25 ml

Hexatiab Activ, żel

Wyrób medyczny.
Wspomaga proces leczenia zmian bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych stref intymnych.
Łagodzi podrażnienie, pieczenie i świąd okolic intymnych.
Może być stosowany bez względu na wiek u kobiet i mężczyzn.

Skład Hexatiab, żel, 25 ml

woda, alkohol cetearylowy, stearynian gliceryny, żywica silikonowa (C24-28 Alkyldimethylsiloxy Trimethylsiloxysilicate), izododekan,
kopolimer akrylowo-amidowy (Polyacrylate-3), glukozyd cetearylowy (Cetearyl Glucoside), Fomblin (Polyperuoromethylisopropyl Ether),
poliizobuten, kwas hialuronowy, witamina E (Tocopherol), Polysorbate 20, izostearynian sorbitanu, kwas mlekowy, srebro aXonite MED,
miedź aXonnite MED

Działanie Hexatiab, żel, 25 ml

Hexatiab Activ, żel
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srebro i miedź przyczyniają się do ograniczenia kolonizacji mikroorganizmów chorobotwórczych, takich jak bakterie (G+), bakterie (G-) i
grzybów z gatunku Candida albicans w wyrobie.
kwas hialuronowy i witamina E nawilżają i gwarantują optymalne środowisko, co przyspiesza procesy regeneracji i gojenia.
Fomblin i mikrosfery żywic silikonowych umożliwiają wytworzenie ochronnej powłoki, która ogranicza przerost i przebarwienie blizn.

Wskazania Hexatiab, żel, 25 ml

Hexatiab Activ, żel jest przeznaczony do wspomagającego leczenia zmian okolic intymnych o charakterze bakteryjnym, grzybiczym i
wirusowym oraz łagodzenia podrażnień, pieczenia i świądu okolic intymnych męskich i żeńskich, okolic krocza i odbytu.

Dawkowanie Hexatiab, żel, 25 ml

Przed użyciem umyć i dokładnie osuszyć miejsce aplikacji.
Nanieść cienką warstwę wyrobu na miejsce zmienione chorobowo.
Pozostawić do wyschnięcia.
Stosować raz dziennie przez okres 7 dni lub do ustąpienia objawów chorobowych.
Nie wmasowywać!

Informacje dodatkowe Hexatiab, żel, 25 ml

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Tylko do użytku zewnętrznego.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami
Nie stosować równocześnie z innymi preparatami lub lekami nałożonymi na miejsce aplikacji.
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