BRUGSANVISNING

Flexitol ®
Heel Balm
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt
før du bruger dette produkt.
I denne brugsanvisning findes
information om følgende:
1. Virkning og anvendelse
2. Forholdsregler
3. Sådan skal du anvende Flexitol® Heel Balm
4. Mulige bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. Virkning og anvendelse
Flexitol® Heel Balm er en hælbalsam beregnet til behandling af tør, revnet hud på hæle
og fødder.
Flexitol® Heel Balm er en effektiv formulering med 25 % urea samt andre hudplejende
indholdsstoffer, der trænger dybt ind i huden
og giver intens fugt og hydrering.
2. Forholdsregler
Kun til udvortes brug på hæle og fødder.
Må ikke indtages. Hvis Flexitol® Heel Balm
sluges ved et uheld, skal du straks søge
lægehjælp og tage pakningen med dig for
at vise, hvilken produkt, som er blevet slugt.
Undgå kontakt med øjnene.
Behandlede fødder kan være glatte.
Vær ekstra forsigtig når du går på glatte
overflader.

Påfør Flexitol® Heel Balm på hele det berørte
område en til to gange dagligt (det bedste
resultat opnås med to gange dagligt), morgen og aften.
Brug ca. 2 cm Flexitol® Heel Balm, og gnid
det forsigtigt ind i huden.
Sæt altid låget på efter brug.
Hvis der ikke ses en væsentlig forbedring
indenfor 14 dage, så tal med din læge eller
apoteket.
Når huden er helet op, kan Flexitol® Moisturising Foot Cream anvendes for at vedligeholde fodens hud bedst muligt.
4. Mulige bivirkninger
I sjældne tilfælde kan allergiske reaktioner
som hududslæt, blærer og afskalning af huden forekomme.
Mørkfarvning af behandlet hud på fodsålen
kan i meget sjældne tillfælde forekomme.
Hvis du bemærker ovenstående eller enhver
anden bivirkning, skal du stoppe behandlingen og tale med din læge eller apoteket, de
vil fortælle dig, hvad du skal gøre.
5. Opbevaring
Må ikke opbevares over 25 °C.
Opbevares i den originale emballage.
Anvendes indenfor 12 måneder efter åbning.

En stikkende fornemmelse kan forekomme
i dybe sprækker på hæle og fødder.
Må ikke anvendes, hvis du er allergisk overfor nogen af indholdsstofferne.
Må ikke bruges til børn under 12 år, medmindre lægen foreskriver det.
Kontakt lægen før brug, hvis du er gravid
eller ammer.
Stop brugen, hvis der opstår hudirritation
eller udslæt under brug.
3. Sådan skal du anvende
Flexitol® Heel Balm
Til brug på hælen og foden.
Anbefales til voksne og børn over 12 år.
Må ikke anvendes, hvis forseglingen på tuben er brudt eller beskadiget.
Vask og tør hænderne før og efter brug.

Opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaf brugt emballage sikkert.
6. Yderligere oplysninger
Flexitol® Heel Balm indeholder:
Renset vand; urea; lanolin; cetostearylalkohol; let flydende paraffin; glycerylmonostearat; decyloleat; PEG-20 stearat; hård paraffin;
fenoxietanol; natrium PCA; sheasmør; pantenol; tokoferylacetat; bensylalkohol; parfume.
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