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

OROBEN żel doustny 15ml
Cena: 32,72 PLN

Opis produktu
OROBEN żel doustny 15ml
Żel do stosowania w jamie ustnej, wskazany przy aftach (spowodowanych nawracającym aftowym zapaleniem jamy ustnej),
pleśniawkach, w stanach zapalnych dziąseł oraz przy podrażnieniach i drobnych ranach spowodowanych zabiegiem stomatologicznym
oraz noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy zębowej. Pielęgnuje oraz zwalcza grzybicze zmiany i stany zapalne w obrębie jamy
ustnej.
Żel działa dzięki Resinox FP, naturalnemu kompleksowi molekularnemu, złożonemu z polisacharydów, flawonoidów i żywic. Tworzy na
błonie śluzowej aktywną barierę o działaniu ochronno-nawilżającym i antyoksydacyjnym. Dzięki temu ochrania przed czynnikami
zewnętrznymi, chorobotwórczymi lub drażniącymi (m.in. przed działaniem wolnych rodników). Sprzyja naturalnym procesom gojenia się
tkanek. Pomaga utrzymać czystość i dobrą kondycję dziąseł oraz odświeża oddech.
Żel można stosować u dzieci od 3 roku życia. Bezpieczny w razie połknięcia. Nie wywołuje pieczenia.
Skład:
Resinox FP, naturalny kompleks molekularny polisacharydów (z Aloesu zwyczajnego* i Prawoślazu lekarskiego*), flawonoidów (z
Rumianku pospolitego *) i żywic (z Mirry). Zawiera ponadto: Wodę; glicerynę roślinną; alginianu sodu; olej eteryczny z mięty pieprzowej;
ksylitol; ekstrakt z lukrecji*; karagen; glukozę; kwas cytrynowy; dehydrooctan sodu; sorbinian potasu; alkohol benzylowy.
Nie zawiera pochodnych ropy naftowej, parabenów, PEG, barwników i syntetycznych substancji zapachowych, BEZ GMO.
*składnik z upraw ekologicznych.
Sposób użycia:
Nakładać niewielką ilość żelu 3 - 4 razy dziennie lub częściej, w zależności od potrzeb, bezpośrednio na zmienione chorobowo miejsce,
pomagając sobie ewentualnie czystymi palcami lub patyczkiem higienicznym. Unikać przyjmowania płynów lub pokarmów przez co
najmniej 15 minut po zastosowaniu, tak aby preparat mógł przylgnąć do zmienionego chorobowo miejsca. Po każdym stosowaniu
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dokładnie zamknąć tubkę. W razie podrażnionych dziąseł po nałożeniu preparatu można wykonać lekki masaż, co poprawi jego
przyleganie. Przed nałożeniem aparatów ortodontycznych lub protez zębowych, wykonać delikatny masaż zmienionego chorobowo
miejsca.
Jeżeli nie nastąpiła poprawa lub nastąpiło pogorszenie objawów, należy przerwać stosowanie preparatu i skontaktować się z lekarzem.
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