Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

NEOFITOROID ZESTAW (biomaść+płyn do mycia)
Cena: 24,31 PLN

Opis produktu
NEOFITOROID BIOMAŚĆ DOODBYTNICZA 40ml
Informacje ogólne:
NeoFitoroid bioMaść jest produktem na bazie roślinnych kompleksów molekularnych, o działaniu łagodzącym i chroniącym błonę
śluzową odbytu i odbytnicy, pomagając w zwalczaniu dolegliwości (bólu, pieczenia i świądu), podrażnienia i stanu zapalnego,
występujących w przypadku hemoroidów. Może być stosowana również w przypadku szczelin odbytu.
NeoFitoroid bioMaść może być także pomocna w zapobieganiu i we wszelkich sytuacjach, które mogą prowadzić do podrażnienia i/lub
przekrwienia odbytu i jego okolic (zaparcia, biegunka, nieprawidłowe odżywianie i styl życia).
NeoFitoroid bioMaść może być stosowana również w ciąży i w okresie karmienia piersią.
Skład:
Liofilizowane ekstrakty z kwiatostanu kocanki frakcja lipofilowa (Helydol) i korzeń ruszczyka; odwodniony żel z liści Aloesu zwyczajnego;
wodny roztwór z kwiatostanu kocanki; wyciąg olejowy z kwiatostanu dziurawca zwyczajnego; olej jojoba; masło karite; olejki eteryczne z:
drzewa herbacianego, cyprysu i mięty pieprzowej.
Ponadto zawiera: stearynian gliceryny, trigliceryd kaprylowo-kaprynowy, distearynian sacharozy, stearynian sacharozy, alkohol
cetylostearylowy, glicerynę roślinną, trihydroksystearynian glicerolu, oleje roślinne, utwardzone oleje roślinne, wosk kandelilę, gumę
ksantanową, kwas cytrynowy, tokoferole, krzemian sodu, alkohol benzylowy, sorbinian potasu, dehydrooctan sodu, olej słonecznikowy.
Sposób użycia:
Aplikacja zewnętrzna: nanieść maść i delikatnie wmasować w rejon odbytu i jego okolic.Aplikacja wewnętrzna: użyć specjalnej kaniuli
doodbytniczej, przykręcając ją do tubki.
Nałożyć maść w ilości wystarczającej do pokrycia zmienionego rejonu.
Stosować produkt po wypróżnieniu oraz po dokładnym i delikatnym umyciu odbytu i jego okolic.
W celu uzyskania efektu ochronnego przed podrażnieniem spowodowanym ocieraniem, produkt należy nałożyć przed wypróżnieniem,
pamiętając, aby każdorazowo użyć go również po wypróżnieniu.
Po aplikacji należy odkręcić kaniulę, dokładnie ją umyć ciepłą wodą z mydłem, a następnie zamknąć tubkę z maścią.
Aplikację można powtarzać wielokrotnie w ciągu dnia, również w niewielkich odstępach czasu oraz w dłuższym okresie.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników.
NEOFITOROID PŁYN DO MYCIA 100ml
Informacje ogólne:
NeoFitoroid kremowy, ochronny i łagodzący płyn do mycia to produkt na bazie roślinnych kompleksów molekularnych opracowany
specjalnie do pielęgnacji odbytu i jego okolic, który łączy działanie myjące z działaniem ochronnym i łagodzącym, pomagając w
zwalczaniu dolegliwości w przypadku hemoroidów.
Stosowany do mycia odbytu i jego okolic w przypadku hemoroidów, jako pomoc w specjalistycznym leczeniu terapeutycznym, a także
we wszystkich przypadkach wywołanych stanem zapalnym, podrażnieniem, zaczerwienieniem i suchością.
Pełniąc funkcję ochronną i nawilżając błonę śluzową, łagodzi dolegliwości i daje natychmiastowe uczucie świeżości.
Pomocny także jako produkt do codziennego użytku w szczególności dla osób cierpiących na nawracające objawy choroby
hemoroidalnej oraz we wszystkich przypadkach podwyższonej wrażliwości i predyspozycji na podrażnienia (zaparcia, biegunka,
nieprawidłowe odżywianie i styl życia).
Może być stosowany również w ciąży i w okresie karmienia piersią.
Sposób użycia:
Nanieść produkt na części ciała do umycia i pozostawić na kilka sekund przed spłukaniem. Delikatnie spłukać i osuszyć bez pocierania.
Powtórzyć aplikację po każdym wypróżnieniu. Aplikację można powtarzać wielokrotnie w ciągu dnia, również przez dłuższy okres.
Skład:
Substancje czynne: liofilizowane ekstrakty z kwiatostanu kocanki włoskiej frakcja lipofilowa (Helydol) i korzenia ruszczyka kolczastego;
odwodniony żel z liści aloesu zwyczajnego; wodny roztwór z kwiatostanu kocanki włoskiej; wyciąg olejowy z kwiatostanu dziurawca
zwyczajnego; olej jojoba*; masło karite; olej słonecznikowy; olejki eteryczne z drzewa herbacianego i tymianku czerwonego.
Baza myjąca: składa się z surfaktantów pochodzenia roślinnego, takich jak kokoglukozyd i kaprylanokaprynian poliglicerolu oraz z
surfaktantów pochodzenia roślinnego i mineralnego, takich jak sodu i disodu kokoilo- glutaminian. Zawiera ponadto: wodę dejonizowaną,
kwas mlekowy, glicerynę, trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, cytrynian stearynianu gliceryny, alkohol cetylostearylowy,
stearyloglutaminian sodu, stearynian glicerolu, gumę ksantanową, karagen, tokoferol, benzoesan sodu, sorbinian potasu, alkohol
benzylowy.
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