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CRIORECTUM SZTYFT KRIOTERAPEUTYCZNY
 

cena: 43,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Wyrób medyczny

Opakowanie 1 szt.

Postać sztyft

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie Krioterapia hemoroidów, Leczenie
hemoroidów

Opis produktu
 

CRIORECTUM SZTYFT KRIOTERAPEUTYCZNY jest to sztyft wielokrotnego użytku do leczenia hemoroidów wewnętrznych i
zewnętrznych.
Zasada działania Criorectum opiera się na uznanej przez medycynę i stosowanej od wielu lat krioterapii miejscowej.

Kuracja Criorectum jest w 100 % naturalna.
Uzyskana w domowych warunkach niska temperatura jest bezpieczna dla organizmu i nie powoduje jakichkolwiek powikłań.
Bezpośrednia aplikacja kontrolowanego zimna do kanału odbytu i na jego okolice powoduje ustąpienie dolegliwości hemoroidalnych
takich jak: pieczenie, świąd, obrzęk, krwawienie i ból.

WSKAZANIA:

- wewnętrzne i zewnętrzne hemoroidy
- dolegliwości hemoroidalne takie jak: pieczenie, świąd, obrzęk, krwawienie i ból

STOSOWANIE:

Doodbytniczo.
Czas pojedynczej aplikacji to 8 minut.
Aplikacja może być stosowana minimum dwa razy dziennie przez minimum czternaście dni - do ustąpienia ostrych objawów, następnie
ilość aplikacji można stopniowo zmniejszać.
Po uzyskaniu zadowalających rezultatów leczenia stosować profilaktycznie minimum raz w tygodniu.
W leczeniu zewnętrznych żylaków odbytu, sztyft należy stosować identycznie według załączonej instrukcji.

PRZYCZYNY HEMOROIDÓW:

- częste zaparcia spowodowane dietą ubogą w błonnik
- powstający w ich wyniku zastój krwi żylnej w okolicy odbytu i rozszerzenie żył
- nieprawidłowa praca układu pokarmowego wywołana stanem zapalnym o podłożu grzybiczym czy pasożytniczym
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- nieprawidłowa dieta (tłusta i pozbawiana błonnika)
- siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej pobudzającej perystaltykę jelit
- otyłość
- dziedziczona podatność na zachorowanie
- ciąża i poród 

DODATKOWE INFORMACJE:

Należy umyć ręce przed i po każdorazowej aplikacji.
Skonsultuj z lekarzem: Jeśli jesteś w ciąży. Przed zastosowaniem u dzieci.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: 

Sztyft krioterapeutyczny Criorectum nie wywołuje żadnych reakcji alergicznych. Nie stwierdzono występowania działań niepożądanych i
interakcji z lekami.
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