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Fenistil 1mg/ml żel 30g
 

Cena: 22,68 PLN

Opis słownikowy

Oferta import równoległy

Podmiot
odpowiedzialny

GlaxoSmithKline

Postać żel

Substancja
czynna

dimetynden

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci

Opis produktu
 

Fenistil® żel to marka nr 1 w Polsce w kategorii działających miejscowo preparatów antyhistaminowych. Fenistil® żel to lek o działaniu
przeciwświądowym i przeciwuczuleniowym.

Łagodzi dokuczliwe objawy alergiczne i podrażenienia spowodowane przez:

alergie skórne jak np. dermatozy i pokrzywki,
ukąszenia owadów,
oparzenia słoneczne
powierzchowne oparzenia (pierwszego stopnia).

Wyjątkową skuteczność Fenistil® żel zawdzięcza unikatowej substancji aktywnej, którą jest maleinian dimetydenu. Fenistil® żel działa
zatem wielokierunkowo:

eliminuje swędzenie
redukuje obrzęk
łagodzi objawy alergii skórnych
przynosi natychmiastowe ukojenie: znieczula i chłodzi

Lecznicze działanie przeciwhistaminowe zaczyna się już po kilku minutach. Podłoże żelu ułatwia i przyśpiesza przenikanie substancji
czynnej w głąb skóry.
W przypadku szczególnie nasilonego świądu lub znacznego uszkodzenia skóry, leczenie preparatem Fenistil® w postaci żelu może być
uzupełnione stosowaniem leku w postacji doustnej – Fenistil® krople.
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Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
https://www.apte.pl/fenistil-1mg-ml-zel-30g-a.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 
Stosować 2 - 4 razy dziennie pokrywając cienką warstwą zmienioną lub swędzącą powierzchnię skóry.

Dzieci

Należy unikać stosowania leku u małych dzieci na duże powierzchnie skóry, zwłaszcza w przypadkach zranień, oparzeń i stanów
zapalnych skóry.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na lek.
Nie stosować w czasie pierwszych 3 miesięcy ciąży. Unikać stosowania na rozległej powierzchni w pozostałym okresie ciąży i podczas
karmienia.
Nie stosować w okresie karmienia piersią na brodawki sutków.
U małych dzieci unikać stosowania na duże powierzchnie skóry, zwłaszcza na otwarte rany lub miejsca zmienione zapalnie oraz
oparzenia drugiego i trzeciego stopnia.

Skład:

Substancja aktywna: Maleinian dimetyndenu 1mg/ml

Definicja Importu Równoległego leków
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