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Fitoroid maść doodbyt. 40 ml
 

Cena: 42,98 PLN

Opis słownikowy

Postać maść doodbyt.

Producent Aboca S.p.A.

Opis produktu
 

FitoroiD
tubka 40 ml
Biomaść Doodbytnicza
Łagodzi ból, świąd i pieczenie

CO TO SĄ HEMOROIDY?

Hemoroidy to poszerzone i powiększone żyły odbytu i odbytnicy. Schorzenie to występuje częściej niż możnaby przypuszczać, lecz
często, przez nieuzasadniony wstyd, jest nieodpowiednio leczone.
Czasami hemoroidy mają wyłącznie objawy naczyniowe, bez innych symptomów, a niekiedy wiążą się z takimi dolegliwościami jak
świąd, ból, pieczenie, pęknięcie skóry odbytu, zakażenie i krwawienie. Pojawianie się dolegliwości związane jest z zastojem krwi, kco
może być spowodowane na przykład skłonnością do niewydolności żylnej, ciążą czy zaparciami. Szczególnie ten ostatni również częsty
problem, przeszkadza w rozwiązaniu problemu, ponieważ naraża dany obszar na ciągły wysiłek i tarcie.

BIOMAŚĆ FITOROID

To specjalny środek wspomagający do leczenia objawów guzków krwawniczych odbytu (hemoroidy wewnętrzne i zewnętrzne). Dzięki
zawartości specjalnie wybranych substancji roślinnych, BioMaść Fitoroid działa natłuszczająco, ochronnie i odświeżająco.
Ze względu na swoje właściwości zmiękczające pomaga również w zapobieganiu podrażnieniom i niedrożności okolicy odbytu oraz
przyczynia się do złagodzenia bólu, pieczenia i swiądu danych obszarów. Ze względu na swój skład, stwarza środowisko nieprzyjazne
dla wzrostu drobnoustrojów, spełniając dodatkową funkcję ochronną.
BioMaść Fitoroid jest wykonywana zgodnie z włoską normą "Norma dotycząca Otrzymywania Kosmetyków Ekologicznych"; nie zawiera
SLS i SLES, pochodnych ropy naftowej, parabenów, PEG, barwników i aromatów syntetycznych - BEZ GMO.
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SKŁAD

BioMaść Fitoroid zawiera następujące substancje aktywne: lipofilowa frakcja liofilizowanych wyciagów z kwiatostau kocanki (Helydol) i
korzenia ruszczyka, odwodniony żel z liści aloesu zwyczajnego, wodny roztwór z kwiatostanu kocanki, wyciag olejowy z kwiatostanu
dziurawca, olej jojoba, masło Karite (wszystkie składniki z upraw ekologicznych), olejki eteryczne z owoców cyprysu i liści mięty
pieprzowej.

Substancje pomocnicze: stearynian sacharozy, distearynian sacharozy, stearynian glicerolu, alkohol cetylostearylowy, trójgliceryd
kaprylowy/kaprynowy, oleje roślinne, uwodornione oleje roślinne, wosk candelilla, guma ksantanowa, gliceryna roślinna, kwas cytrynowy,
tokoferole, krzemian sodu, alkohol benzylowy, kwas cytrynowy, tokoferole, krzemian sodu, alkohol benzylowy, sorbinian potasu,
dehydrooctan sodu, olej słonecznikowy.

WSKAZANIA

Środek wspomagający do leczenia hemoroidów wewnętrznych i zewnętrznych oraz do wyeliminowania uczucia niedrożności obszaru
około odbytowego i łagodzenia związanych z tym objawów, takich jak ból, pieczenie i świąd.

OSTRZEŻENIA

Nie używać w razie nadwrażliwości lub indywidualnej potwierdzonej czy prawdopodobnej alergii na jeden lub kilka składników. BioMaść
Fitoroid może zawierać następujące alergeny: alkohol bezylowy, cytronelol, geraniol, limonen, linalol. Produkt jest zazwyczaj dobrze
tolerowany. Nie są znane ani przewidziane skutki uboczne wynikajace ze stosowania maści. BioMaść Fitoroid zawiera wyłącznie
substancje o potwierdzonym bezpieczeństwie, które pozwalają na jej również przedłużone stosowanie.

Aboca S.p.A.
Societa Agricola
Loc. Aboca 20 - 52037
Sansepolcri(AR) - Italia
Spółka posiada certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania środkowiskiem 14001
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