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Nurodent Wyrób medyczny żel na ząbkowanie 15 ml
 

Cena: 26,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać żel do stos.na dziąsła

Producent RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
(POLAND) SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Nurodent to szybko działający żel na ząbkowanie, wyrób medyczny o smaku różanym, stosowany w czasie ząbkowania u dzieci powyżej
6 miesiąca życia. Żel nakłada się na dziąsła, tworząc w ten sposób ochronną warstwę pomagającą łagodzić ból, dyskomfort i stan
zapalny powodowany przez ząbkowanie. Przed użyciem żelu na ząbkowanie Nurodent należy dokładnie przeczytać instrukcję.

Bez dodatku:
Środków miejscowo znieczulających
Cukru
Alkoholu
Parabenów
Sztucznych substancji słodzących
Sztucznych aromatów

Składniki
ksylitol, woda, gliceryna, wyciąg z płatków róży damasceńskiej (Rosa Damascena), guma kasantanowa, kwas hialuronowy, sorbinian
potasu, pektyny, benzoesan sodu, kwas cytrynowy, wyciąg ze ślazu (Malva Sylvestris), wyciąg z kwiatów rumianku pospolitego
(Chamomilla Recutita), wyciąg z liści aloesu zwyczajnego (Aloe Barbadensis)

Dawkowanie
Instrukcja użytkowania:
Nałożyć czystym palcem odpowiednią ilość żelu, aby pokryć obolałe miejsce i delikatnie masować dziąsła. Najlepiej stosować po
posiłkach i przed snem, aby umożliwić tworzenie się warstwy ochronnej na dziąśle i przedłużyć czas ulgi. Stosować 3-5 razy dziennie w
zależności od potrzeb. Po każdej aplikacji należy zamknąć opakowanie. Nie należy przekraczać zalecanej ilości wyrobu. Nie należy
stosować, w przypadku nadwrażliwości u dziecka na którykolwiek ze składników wyrobu. W przypadku jakichkolwiek podrażnień należy
zaprzestać stosowania i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. W przypadku utrzymywania się objawów należy skonsultować się z
lekarzem lub dentystą.
Przed użyciem wyrobu należy dokładnie przeczytać załączoną instrukcję.
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Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed
światłem słonecznym. Nie zamrażać. Nie używać po upływie terminu przydatności. Wyrzucić 30 dni po otwarciu.

Przeciwwskazania
NIE ZAWIERA IBOPROFENU
DLA DZIECI POWYŻEJ 6 MIESIĄCA ŻYCIA, KIEDY WIĘKSZOŚĆ DZIECI ZACZYNA ZĄBKOWAĆ.

Producent
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.,
ul. Okunin 1,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 765 95 00
Infolinia: 801 115 111
www.nurofen.pl
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