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Tonisan H żel 2 g
 

Cena: 18,56 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 2 g

Postać żel

Producent/
Dystrybutor

SUN-FARM SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Składnik aktywny: 2 g żelu zawierają 1,9 g żelu kwasu krzemowego. Substancje pomocnicze: Hydrolite (glikol pentylenowy),
karagen, -Bisabolol, sorbinian potasu, roztwór kwasu cytrynowego.  Wskazania Tonisan H stosuje się zewnętrznie: - w celu złagodzenia
uczucia pieczenia i swędzenia w przypadku opryszczki warg (herpes labialis), - wspomagająco w procesie leczenia.  Działanie Aktywnym
składnikiem wyrobu medycznego Tonisan H jest żel kwasu krzemowego, połączenie substancji mineralnej - krzemu z tlenem i wodą.
Niezwykłość żelu kwasu krzemowego polega nie tylko na właściwościach łagodzących uczucie pieczenia i swędzenia, ale również na
jego nadzwyczaj dużej zdolności wiązania wydzieliny z rany. Zakaźna wydzielina z pęcherzyków opryszczki jest w sposób naturalny
wiązana, a pęcherzyki zostają wysuszone. Dzięki temu rozprzestrzenianie się wirusa zostaje zahamowane a proces gojenia
przyśpieszony. Po wyschnięciu żelu może utworzyć się biała warstwa. Jest to oznaką wysychania pęcherzyków opryszczki.  
Dawkowanie Dzieci i dorośli: W zależności od potrzeby, od momentu pojawienia się pierwszych objawów opryszczki należy nanosić
niewielką ilość żelu na zmianę opryszczkową maksymalnie 5 razy dziennie aż do całkowitego zagojenia się pęcherzyków. Jeżeli po 10
dniach leczenia objawy choroby nie ustąpią, należy zasięgnąć porady lekarza. Tonisan H należy nakładać na zmianę opryszczkową za
pomocą pałeczki kosmetycznej lub czystym koniuszkiem palca. Ze względów higienicznych i w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia
na inne partie skóry, przed zastosowaniem i po zastosowaniu wyrobu należy dokładnie umyć ręce. Każda tubka powinna być używana
tylko przez jedną osobę. Po zastosowaniu zaleca się przetrzeć otwór tubki. Należy dokładnie zakręcić tubkę po użyciu. 
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