
ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯХЕЛПЕР ПОМІЧНИККРЕМ
Опис.Крем білого або майже білого кольору.
Властивості.Крем Хелпер Помічник є швидкою та дієвою допомогою при різних ушкодженнях поверхнішкіри. Він заспокоює біль, прискорює відновлення шкіри і захищає її від розвитку інфекцій.Хелпер Помічник - комбінований засіб для зовнішнього застосування. Чинитьпротимікробну, протизапальну дію, покращує загоєння тканин.Декспантенол, який входить до складу, відіграє важливу роль у формуванні та в загоєнніпошкоджених шкірних покривів.Хлоргексидин - антисептик, який очищає та дезінфікує шкіру, не викликаючи їїпошкодження. При нанесенні на поверхню рани захищає від інфекції, сприяючи загоєнню.Кераміди - спеціальні біоферменти, мають регенеруючий ефект, нормалізують водний балансепідермісу, усувають відчуття сухості та стягнутості шкіри. Вони комплексно доглядають зазневодненою та чутливою шкірою.
Склад.Вода очищена, Вазелінове масло, Цетостеариловий спирт, Вазелін білий, Декспантенол;Пропіленгліколь, Хлоргексидину біглюконату розчин 20 %, Ланолін, Макроголу 40 стеарат,Диметикон 100, DL-Пантолактон, Bio Ceramidyl Pure.
Рекомендації щодо застосування.Хелпер Помічник застосовується при поверхневих ураженнях шкіри будь-якого походження,при яких існує ризик інфікування:- подряпини;- порізи;- тріщини шкіри;- опіки;- гнійники;- тріщини сосків у жінок, які годують груддю.Також при хронічних ураженнях шкіри: трофічні виразки ніг та пролежні.За рахунок наявності керамідів у складі, крем сприяє поліпшенню зрощуванню тканин,покращенню еластичності шкіри при різних поверхневих пошкодженнях, рубцях тапісляопераційних швах.Крем також можна застосовувати для догляду за шкірою при різких перепадах температуриповітря (сезонність) як захист шкіри обличчя та рук від негативних зовнішніх факторів.
Спосіб застосування.Крем слід застосовувати зовнішньо. Дорослим і дітям віком від 1 року наносити один абокілька разів на добу, залежно від потреби, на попередньо очищені уражені ділянки шкіри.
Особливості застосування.Уникати контакту з очима та слизовими оболонками. При потраплянні крему в очі їх требапромити водою.



Не наносити на великі за площею, сильно забруднені та глибокі рани.Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів крему.
Термін придатності. Не більше 4 років з дати виготовлення.
Умови зберігання.Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати.Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка.Засіб косметичний по 30 г у тубі.
Виробник.ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».
Місцезнаходження виробника. Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Станишівка, вул. Корольова, 4.


