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Fenistil 1 mg/g Żel 30 g
 

Cena: 22,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/g

Opakowanie 30 g

Postać żel

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Dimetindenum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Dermatozom (chorobom skóry), ukąszeniom i oparzeniom słonecznym często towarzyszy świąd, a wrażliwa skóra wymaga
natychmiastowego ukojenia. Fenistil Żel 1mg/g to lek przeciwhistaminowy, o działaniu przeciwuczulemniowym, który powstał po to, aby
łagodzić swędzenie i przywracać skórze utracony komfort. Jego starannie opracowana formuła ma silne właściwości przeciwświądowe,
dzięki czemu może być stosowana w przypadku pokrzywki oraz swędzących ukąszeń owadów, w tym komarów i użadleń innych
owadów. Jest to odpowiedni żel antyalergiczny do stosowania na różnego rodzaju reakcje alergiczne skóry. Fenistil Żel jest odpowiedni
także do stosowania w przypadku oparzeń słonecznych i powierzchownych oparzeń skóry pierwszego stopnia oraz może być
wykorzystywany w celu zredukowania świądu i świerzbu towarzyszącego dermatozom. Lek przeciwhistaminowy zmniejsza obrzęk,
łagodzi podrażnienia oraz wykazuje miejscowe właściwości znieczulające, a dodatkowe działanie chłodzące zwiększa kojący efekt,
którego wymaga podrażniona i swędząca skóra.

Składniki
1 g żelu zawiera substancję czynną: dimetyndenu maleinian 1 mg, substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek roztwór, sodu
wersenian, karbomer, sodu wodorotlenek 30 %, glikol propylenowy, woda oczyszczona

Dawkowanie
Podanie na skórę.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek stosowany miejscowo na skórę.

Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Chronić od światła.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
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Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/2078
Lek na receptę: Nie

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 1891
60-322 Poznań
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