
NOWOŚĆ

Wyrób medyczny

Nourisil™ MD
Zaawansowane leczenie blizn
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Charakterystyka farmaceutyczna:
Nourisil™ MD bardzo lekki, przezroczysty, 
silikonowy żel samowysychający.

Uwaga!
• Żelu Nourisil™ MD nie należy stosować 

na otwarte rany lub na oparzenia 
trzeciego stopnia.

• Nie należy stosować w przypadku 
schorzeń dermatologicznych, które 
naruszają integralność skóry. W razie 
wątpliwości należy skonsultować się     
z lekarzem lub farmaceutą.

• Unikać bezpośredniego kontaktu             
z błonami śluzowymi oraz oczami.

• W przypadku stosowania innego 
preparatu nanoszonego miejscowo      
na ten sam obszar skóry należy 
skonsultować się z lekarzem lub 
farmaceutą.

• Nie stosować w przypadku 
nadwrażliwości na którykolwiek            
ze składników.

• W przypadku wystąpienia podrażnienia 
należy natychmiast przerwać 
stosowanie produktu i skonsultować 
się z lekarzem lub farmaceutą.

• Tylko do użytku zewnętrznego.

Żel Nourisil™ MD:
 zawiera unikalny zestaw pięciu 

silikonów,
 witaminę E,
 zapewnia utrzymanie wilgotności 

skóry.
 spłaszczyć, zmiękczyć i wygładzić 

blizny,
 łagodzi wywoływane przez nie 

swędzenie i dyskomfort skóry, 
 zmniejsza związany z nimi ból                  

i zaczerwienienie.
 nadaje skórze uczucie komfortu
 nie jest tłusty.

Żel Nourisil™ MD jest przeznaczony 
do wszystkich rodzajów skóry, w tym 
do skóry wrażliwej, może być stosowany 
również u dzieci.
Można go łatwo nanosić na blizny na 
każdym obszarze skóry, w tym na twarz        
i w okolicy stawów. Stosowany zgodnie      
z zaleceniami, żel Nourisil™ MD wysycha, 
tworząc warstwę o działaniu nawilżającym
i ochronnym.

Blizny są niepożądanym, choć normalnym    
i nieuniknionym efektem gojenia ran. 
Kiedy dochodzi do uszkodzenia skóry,          
jej bariera zostaje naruszona i warstwa 
rogowa nie jest już dłużej w stanie 
utrzymywać właściwego poziomu 
nawilżenia. Silikonowe opatrunki obniżają 
utratę wody w skórze i zwiększają 
nawilżenie warstwy rogowej.

Nourisil™ MD to bardzo lekki, przezroczysty, 
silikonowy żel samowysychający, który 
został opracowany w celu przyspieszenia
redukcji nowych i starych bliznowców 
i blizn przerostowych, będących 
pozostałością po;
 zabiegach chirurgicznych, 
 ranach, 
 urazach 
 oparzeniach, oraz zapobiegania ich 

powstawaniu.

Zmniejsza przebarwienia                 Łagodzi                                  Spłaszcza

Ilustracje służą jedynie jako materiał poglądowy.
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 fagron.pl                  Fagron sp. z o.o.  ul. Pasternik 26, 31-354 Kraków  
                                              tel.: +48 12 3343 512, fax: +48 12 3343 513

Aplikacja  na tablety i smartfony Fagron Receptura
dla lekarzy i farmaceutów przybliżająca i prezentująca 
przepisy recepturowe - więcej na fagron.pl
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Jak stosować żel Nourisil™ MD:
 Umyć ręce przed i po użyciu.
 Upewnić się, że skóra jest czysta i sucha.
 Zdjąć zatyczkę z dozownika. Nacisnąć kilkakrotnie pompkę, 

by pojawił się żel.
 Delikatnie wmasować niewielką ilość Nourisil™ MD             

w bliznę i zostawić do wyschnięcia. Jeśli będzie to 
konieczne, ostrożnie wytrzeć nadmiar wyrobu za pomocą 
chusteczki, by uniknąć zabrudzenia ubrania.

 Po wyschnięciu obszar posmarowany żelem Nourisil™ MD 
można pokryć kremem do opalania lub kosmetykami.

 Aplikować Nourisil™ MD dwa razy na dobę; raz rano i raz 
wieczorem.

 Zalecany czas trwania leczenia wynosi 60-90 dni.                  
W przypadku większych lub starszych blizn konieczne może 
być dłuższe leczenie.

Warunki przechowywania:
 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 Przechowywać w temperaturze od 4 do 25°C.
 Nie używać żelu Nourisil™ MD po upływie 12 miesięcy       

od otwarcia lub po upływie wskazanego na 
opakowaniu/etykiecie terminu  ważności (EXP).

Jakość:
 Nourisil™ MD jest produkowany zgodnie z najwyższymi 

standardami farmaceutycznymi, w ośrodku posiadającym 
certyfikat ISO 13485 oraz stosującym GMP                            
[dobre praktyki produkcyjne].

 Nourisil™ MD jest dostępny w higienicznym i wygodnym, 
gotowym do użycia 30 g systemie dozowania bez 
napowietrzania

Aby uzyskać więcej informacji, zapytaj swojego lekarza, farmaceutę 

lub odwiedź stronę

fagron.pl
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