TULImed® - Aphtix® τζελ

Οδηγίες χρήσης:

Ενδείξεις:
Το 1ο ειδικό προϊόν για άµεση γρηγορη και αποτελεσµατική
ανακούφιση και αντιµετώπιση :
* της φλεγµονώδους στοµατικής δυσφορίας ,
* υποστηρίζει τη διαδικασία επούλωσης των στοµατικών ελκών
* ανακούφιση πόνου µετά από εξαγωγή δοντιών
(κατάλληλο για βρέφη πάνω από 6 µηνών. Μπορεί να βοηθήσει
στη µείωση του πόνου όταν βγάζουν νέα δοντάκια)
και της υποτροπιάζουσας αφθώδους στοµατίτιδας
(από την ελληνική λέξη Aφθα, που σηµαίνει "στοµατικό έλκος",
ονοµάζεται επίσης στοµατικές εξελκώσεις ή άφθες).
* και ως προϊόν για γαργάρες.

Για τοπική χρήση µόνο.
Για στοµατική δυσφορία: Εφαρµόστε 3 µε 4 σταγόνες
TULImed® Aphtix τζελ απευθείας στην περιοχή
3 έως 4 φορές την ηµέρα µέχρι την πλήρη καταπράυνση
(ή ανακούφιση). Το σωληνάριο ξανακλείνει και µπορεί
να χρησιµοποιηθεί ξανά για έως και 10 ηµέρες.

ΑΜΕΣΑ ΑΠ

Το TULImed® Aphtix τζελ συνδυάζει όλες τις παρακάτω ιδιότητες:
1. Αντιβακτηριδιακή δράση
2. Επουλωτική δράση
3. Αντιµετωπίζει τον πόνο και έχει ευχάριστη γεύση
4. Κατάλληλο για άντρες γυναίκες παιδιά
5. Κατάλληλο κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και γαλουχίας.
6. Αποτελεσµατικό και ασφαλές Ελβετικό καινοτόµο προϊόν
Το TULImed® Aphtix είναι ένα οσµωτικά ενεργό υπερτονικό
ιξώδες υγρό το οποίο σχηµατίζει ένα προστατευτικό υµένιο
πάνω στη βλεννογόνο. Η υψηλή συγκέντρωση οσµωτικά ενεργών
σωµατιδίων δηµιουργεί εξίδρωση πλάσµατος και υγρού στην
επιφάνεια της µεµβράνης βοηθώντας έτσι στον καθαρισµό της
βλεννογόνου. Το φυτικό εκχύλισµα αλχηµίλλης βοηθά στην
αύξηση του ιξώδους του προϊόντος, συµβάλλοντας έτσι στη
συγκράτηση του λεπτού στρώµατος του προϊόντος πάνω στην
επιφάνεια εφαρµογής για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Επίσης, διαθέτει γνωστές αντιφλεγµονώδεις, καταπραϋντικές
και θεραπευτικές ιδιότητες.

ΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΤΑ

Ως προϊόν για γαργάρες:
Αδειάστε το ένα τέταρτο έως και το µισό περιεχόµενο του
σωληναρίου σε ένα ποτήρι µε ελαφρώς χλιαρό νερό,
ανακατέψτε µε κουτάλι και κάντε γαργάρες. Ξανακλείστε το
σωληνάριο και χρησιµοποιήστε το υπόλοιπο µισό για την
επόµενη εφαρµογή.
Προφυλάξεις:
Πλύντε τα χέρια πριν από τη χρήση. Μην χρησιµοποιείτε το
TULImed® Aphtix τζελ αν έχετε ευαισθησία ή αλλεργία σε
κάποιο από τα συστατικά του προϊόντος, αν λαµβάνετε τοπική
στοµατική φαρµακευτική αγωγή και σε περίπτωση παθολογίας
της στοµατικής βλεννογόνου. Συµβουλευτείτε το γιατρό ή το
φαρµακοποιό σας αν χρειαστεί.
Κρατήστε µακριά από παιδιά και αποθηκεύστε σε θερµοκρασία
δωµατίου. Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν αν το σωληνάριο έχει
υποστεί φθορές, µετά την ηµεροµηνία λήξης ή πάνω από 10
ηµέρες µετά το άνοιγµα του σωληναρίου.
Το TULImed® Aphtix δεν έχει γνωστές παρενέργειες και δεν
είναι επικίνδυνο σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης.
Παράγεται στην Ελβετία την FCC, 10 chemin des Orlons, CH-1860.

