
BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az
alábbi betegtájékoztatót. E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe 
panaszokat kezel het orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, 
elengedhetetlen a kés zí tmény körültekintő, előírásszerű alkalmazása. Tartsa meg a 
betegtájékoztatót, mert a ben ne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége 
lehet.

Venen Gel
Visszér elleni gél gyógynövény kivonatokkal

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását 
népgyógyászati és irodalmi adatok igazolják.

Mi a hatóanyaga?
1 g gél tartalma: 0,030 g standardizált vadgesztenye mag kivonat 
(2,5-3 % eszcinben kifejezett triterpén-glikozid tartalommal), 
0,0040 g körömvirág kivonat (17-25 % faradiol-észter tartalommal).

Mit tartalmaz még a készítmény?
Segédanyagok: PEG 20-metil-glükóz-szeszkvisztearát, poliakrilamid, 
izoparaffin, laureth-7, alkohol, tisztított víz, illatanyag.

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?
Visszérgyulladások, visszértágulat okozta panaszok enyhítésére, 
a végtagok duzzanatainak kezelésére. A Venen Gel elsimítja a visszereket, 
nyugtatja és hűsíti a gyulladásos területeket.

Mikor nem szabad a készítményt alkalmazni?
Nyílt sebfelületre ne vigye fel a készítményt! Nem javasolt az alkalmazása 
virágporra, fészkesvirágzatúakra érzékeny egyéneknél, mert allergiás 
tüneteket okozhat.

Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt?
A készítmény alkalmazásának megkezdése előtt győződjön meg visszerei 
állapotáról. 

Alkalmazhatják-e a készítményt gyermekek is?
A készítmény javallatai alapján elsősorban felnőttek kezelésére ajánlott.

Gyermekek elől elzárva tartandó!

Alkalmazható-e a készítmény más gyógyszerekkel?
Külsőleg, a visszerek kezelésére, egyidejűleg csak egy készítményt 
használjon.
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Mit kell megfontolni várandósság  és szoptatás ideje alatt?
Várandós és szoptatós anyáknál a készítmény alkalmazásának nincs 
ellenjavallata.

Hogyan és mikor kell a készítményt alkalmazni?
A gélt vigye fel a kezelni kívánt (fájdalmas) területre és gyengéden 
masszírozza a bőrbe.

Mi az ajánlott adag?
A készítmény naponta többször is (3-4-szer) alkalmazható.

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?
Valamely összetevő iránti túlérzékenység esetén, különösen érzékeny 
egyéneknél túlérzékenységi reakciók (égő–viszkető érzés, bőrpír, stb.) 
léphetnek fel, melyek a kezelés abbahagyásával elmúlnak.

Mire kell még ügyelnie a készítmény alkalmazása során?
Ha olyan tüneteket észlel, amelyek nem szerepelnek a tájékoztatóban, 
hagyja abba a kezelést.

Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?
A készítményt a panaszok megszűnéséig megszakítás nélkül is 
alkalmazhatja. 
Amennyiben állapota tartós kezelés után sem javul, esetleg romlik, 
keresse fel kezelőorvosát.

Hogyan kell tárolni a készítményt?
Legfeljebb 25 ° C-on, fénytől védve tárolandó!

Csomagolási egység: 100 ml

Nyilvántartási szám: 
OGYI-584/1996

Gyártó/Forgalomba hozatali engedély jogosultja:
Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstraße 10, 
D-66424 Homburg

Magyarországon forgalmazza:
Naturprodukt Kft.
Törökbálint, DEPO, Pf. 8 

62
09

10
/3

a 
   

00
72

22
95

Ven_BPZ_Gel_H-.indd   2Ven_BPZ_Gel_H-.indd   2 16.10.15   10:2816.10.15   10:28


