ALHYDRAN MEDICINSKA NEGOVALNA VLAŽILNA KREMA
Koncentrirana gel-krema za nego in vlaženje poškodovane in ogrožene kože, takoj po zacelitvi: opeklin,
brazgotin, poškodbe kože po radioterapijah, laserskemu tretmaju , po transplantaciji kože in ogrožene
kože okoli kroničnih ran. Zmanjšuje srbenje in rdečico suhe in občutljive kože. Z uporabo Alhydrana
koža postane bolj prožna.
Sestavine: Sok listov Aloe Barbadensis (gel aloe vere iz Arube), voda, Caprylic/Capric triglyceride,
Cetearyl Alcohol, Decyl Oleate, Cetearyl Isononanoate, Glyceryl stearate, PEG-20 Glyceryl stearate,
ceteareth-20, Cetyl Palmitate, Sorbitan Stearate, Propylen Glycol, Tocopheryl Acetate (vitamin E
acetate), Asorbic Acid (Vitamin C), Simmondsia chinesis ceed oil (olje jojobe), Phenoxyethanol, Caprylyl
Glycol, Chlorphenesin, Disodium EDTA.
Aloe vera gel daje Alhydran gel-kremi močne vlažilne lastnosti in zahvaljujoč aloe veri, je Alhydran gelkrema zelo blaga emulzija za poškodovano in ranljivo kožo.
Druge sestavine v izdelku Alhydran vsebujejo visoko raven kozmetičnih olj in maščob, kar še dodatno
prispeva k splošnim značilnostim vlažilnega proizvoda.
Alhydran je neviden na koži in se lahko izpere z vodo.
Indikacije/uporaba:
• Neguje in vlaži nedavno zaceljeno kožo po akutnih in kroničnih ranah, pri poškodovani koži in opeklinah
• Izboljšuje stanje obstoječih brazgotin po opeklinah, (pred aplikacijo kompresijskega povoja,silikonskega
obliža in po odstranitvi)
• Zmanjšuje srbenje
• Neguje poškodovano kožo po ozeblinah, radioterapijah, onkoloških obsevanjih, laserskih tretmajih, po
transplantaciji kože
Kako uporabljati Alhydran gel-kremo?
-

Alhydran je namenjen samo za zunanjo uporabo
Priporočljiva uporaba Alhydran gel-kreme je trikrat na dan, zjutraj, opoldne in zvečer
Nanesite tanek sloj gel-kreme
Alhydran gel-krema se lahko uporablja neomejeno časovno obdobje

Kontraindikacije:
Ne uporabljajte, če ste alergični na katero od navedenih sestavin. NE UPORABLJAJTE NA ODPRTIH
RANAH, ali na kožnih perforacijah, kot posledica šivov, dokler rana ni popolnoma zaceljena. Izogibajte
se stika z očmi.
Shranjevanje
Shranjevati na sobni temperaturi, vendar ne na višji od 25°C. Rok uporabe je odtisnjen na ovojnini.
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