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Mugga balsam kojący po ukąszeniach owadów - 50ml
 

Cena: 23,95 pln

Opis słownikowy

Producent Mugga

Opis produktu
 

Balsam kojący Mugga to produkt wykazujący działanie przeciwbólowe i chłodzące przeznaczony do stosowania miejscowego w celu
łagodzenia podrażnień powstałych w wyniku ukąszeń owadów i poparzeń skóry. 

Preparat odpowiedni do stosowania w celu łagodzenia dolegliwości skórnych, takich jak ból, świąd i obrzęk, towarzyszących ukąszeniom
owadów (komarów, meszek, os, pszczół itp.), poparzeniom roślinami tropikalnymi, pokrzywami, przez meduzy, oparzeniom słonecznym,
powierzchownym oparzeniom I stopnia, wypryskom skórnym i pokrzywce.

Balsam na ukąszenia posiada przyjemny miętowy zapach, jest bardzo łatwy w aplikacji. Bardzo dobrze się wchłania i nie jest tłusty.
Zaczyna działać i przynosi ulgę kilka minut po zastosowaniu.

Przeznaczony do stosowania u osób dorosłych oraz dzieci powyżej 2 roku życia.

Produkt stworzony przy pomocy Instytutu Medycyny Tropikalnej im. Księcia Leopolda w Antwerpii. Posiada atest Polskiego Zakładu
Higieny (PZH)

Sposób użycia:
Niewielką ilość balsamu nakładamy miejscowo na skórę i rozsmarowujemy.

Środki ostrożności:
Zachować ostrożność podczas stosowania w okolicy oczu, błon śluzowych i na otwarte zranienia.

W przypadku dostania się preparatu do oczu przemyć je obficie wodą, a skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia
skontaktować się z lekarzem.

Skład:

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Aqua, Menthol, Alcohol denat., Eucalyptus globulus,Tea Tree Oil, Aloë Vera, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Disodium
EDTA, DMDM hydantoin, Triethanollamine.

Pojemność: 50 ml
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