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Kysymyksiä ja vastauksia
Napsauttamalla kysymystä saat tietää sen vastauksen!

Mihin Ac3 Comfortia käytetään?


Mihin Ac3 Comfortia käytetään?

Ac3 COMFORT hoitaa ja ehkäisee peräaukon vaivoja kuten ärsytystä, kutinaa ja muita vaivoja. Tavallisia
syitä peräpukamien syntymiseen ovat ummetus sekä vaikeudet WC-käynnin yhteydessä. Ac3 COMFORT annostelijapullo on ihanteellinen ehkäisemään näitä ongelmia. Geeli helpottaa WC-käyntiä siten, että
annostelija vie geelin anaalikanavaan ja voitelee suolen. Ac3 COMFORT -tuubi on erityisen sovelias
peräaukon ulkoisiin ongelmiin, kuten kutinan ja peräsuolen halkeamien hoitoon.

Miten Ac3 Comfort vaikuttaa?


Miten Ac3 Comfort vaikuttaa?

Ac3 ehkäisee ja hoitaa peräaukon vaivoja, kuten kutinaa, ärsytystä ja muita epämiellyttäviä oireita.
Bioaktiivinen geeli helpottaa nopeasti oloa kärsittäessä peräpukamista, haavaumista ja muista peräaukon
ongelmista. Bioaktiivinen kompleksi 2QR neutraloi vahingollisia bakteereja, helpottaa luonnollista
paranemista ja pehmentää ihoa. Ac3 Comfortilla on myös hyvä voiteleva vaikutus, joka helpottaa WCkäyntejä.

Mitä geeli sisältää?


Mitä geeli sisältää?

Ac3 COMFORT sisältää geeliä, joka on valmistettu täysin luonnonmukaisista raaka-aineista. Se ei sisällä
haitallisia aineita eikä kemikaaleja. Geeli perustuu patentoituun 2QR-kompleksiin, jota saadaan Aloe
barbadensis -kasvista. Geeli on hajustamaton eikä sisällä eläinkunnan tuotteita.

Milloin on syytä kääntyä lääkärin puoleen?


Milloin on syytä kääntyä lääkärin puoleen?

Jos itsehoito ei paranna oloasi parin kolmen viikon kuluessa.
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Jos peräaukostasi vuotaa verta etkä ole ollut lääkärissä yli vuoteen.
Jos kärsit suuremmasta verenvuodosta tai sinulla on usein pieniä peräsuolen verenvuotoja.
Jos kärsit vaikeista kivuista tai pitkäaikaisesta kutinasta.
Jos peräaukosta vuotaa limaa tai ulostetta.

Miten Ac3 Comfortia annostellaan?


Miten Ac3 Comfortia annostellaan?

Hoidettaessa peräaukon vaivoja kuten kutinaa ja ärsytystä (myös peräpukamien ja peräaukon haavaumien
yhteydessä): Annostele geeliä peräaukkoon ja peräaukon seudulle vähintään kahdesti päivässä tai
vaivojen esiintyessä. Jatka kahden viikon ajan. Käytä mukana seuraavaa annostelijaa.
Sisäisten ja ulkoisten peräpukamien, haavaumien tai muiden vaivojen ehkäisemiseksi: annostele geeliä
peräaukkoon ja peräaukon seudulle ennen ja jälkeen WC-käynnin. Käytä mukana seuraavaa
annostelijaa.
Älä käytä Ac3 COMFORTia kauemmin kuin 30 päivää yhtäjaksoisesti.

Miten Ac3 Comfort tulee säilyttää?


Miten Ac3 Comfort tulee säilyttää?

Ac3 Comfort säilytetään huoneenlämmössä auringonvalolta suojattuna. Pulloa ei saa puhkoa eikä polttaa,
koska se on painepakkaus.

Milloin Ac3 Comfort alkaa vaikuttaa?


Milloin Ac3 Comfort alkaa vaikuttaa?

Viilentävä ja helpottava vaikutus tuntuu heti, kun geeli on annosteltu.

Mitä ikärajoja Ac3 Comfortin käytössä tulee noudattaa?


Mitä ikärajoja Ac3 Comfortin käytössä tulee noudattaa?

Ac3 ei ole tarkoitettu lapsille eikä lasten ulottuville tai näkyville.

Voivatko raskaana olevat ja imettävät käyttää Ac3 COMFORTia?


Voivatko raskaana olevat ja imettävät käyttää Ac3 COMFORTia?

Kyllä. Ac3 Comfort ei imeydy elimistöön.
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Osta Ac3 Comfort!
AC3 on saatavilla kätevästi suoraan verkkokaupasta tai lähimmästä apteekista.
Älä anna peräaukon kutinan, ärsytyksen tai kirvelyn turhaan häiritä elämääsi hanki nopea helpotus.
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