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Hypermix Żel na rany i odleżyny u zwierząt - 200ml -
10200VA
 

Cena: 184,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 200ml

Producent RI.MOS.

Opis produktu
 

Roślinny preparat w postaci żelu Hypermix® to wielofunkcyjny, zaawansowany, opatrunek wspomagający leczenie skóry i jej
regenerację w przypadku uszkodzeń i ran u zwierząt.

W swoim składzie zawiera wyciągi olejowe z drzewa Neem oraz kwiatu dziurawca, które znane są z właściwości regenerujących,
gojących, antyseptycznych, przeciwzapalnych, antygrzybicznych, łagodzących i nawilżających. Ponadto wykazuje działanie
odstraszające insekty i pasożyty, co sprzyja stosowaniu przy wysokich temperaturach i w złych warunkach sanitarnych.

Produkt jest samowystarczalny, nie wymaga użycia innych opatrunków ani dezynfekcji. Sprawdza się w sytuacjach gdy z różnych
przyczyn zagrożona lub utrudniona jest higiena i czystość rany. Jest odpowiedni do stosowania na każdym etapie gojenia ran

Sposób użycia:
Ranę zwierzęcia oczyścić solą fizjologiczną lub wodą z naturalnym mydłem.

Cienką warstwę żelu Hypermix® nałożyć na ranę i zakryć jałowym opatrunkiem. Zastosowanie opatrunku skonsultować z lekarzem
weterynarii, jeśli jego założenie jest utrudnione lub niemożliwe, żel aplikować kilka razy dziennie do zaobserwowania pierwszych efektów
gojenia (nie rzadziej niż co 12h).

W późniejszym etapie gojenia rany można zmniejszyć częstotliwość nakładania preparatu i stosować go co 24h a nawet co 72h.

Produkt znajduje zastosowanie w przypadku uszkodzeń powstałych w trakcie urazów i kontuzji, oparzeń, odmrożeń, owrzodzeniach,
przetokach, otarciach, ranach odniesionych wskutek wypadków drogowych, krwiakach i ropnym zapaleniu uszu, bliznach oraz we
wszelkich innych zmianach skórnych.

Przechowywać w temperaturze 10-25°C. 

Opakowanie: 200 ml

 

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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/hypermix-zel-na-rany-i-odlezyny-u-zwierzat-200ml-10200va.html
https://dlapacjenta.pl/hypermix-zel-na-rany-i-odlezyny-u-zwierzat-200ml-10200va.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

