QDUDQ\SU]HZOHNğH

Curiosin®²SU]H]URF]\VW\ŃHO]DZLHUDMĂF\XQLNDOQĂ
IRUPXğĎ+LDOXURQLDQXF\QNX
 6NXWHF]Q\ZVWRVRZDQLXQDUDQ\SU]HZOHNğH
 Wspomaga proces gojenia ran
 Zabezpiecza rany przed drobnoustrojami

Curiosin® MHVWGRVWĎSQ\EH]UHFHSW\GRVWRVRZDQLDSRGQDG]RUHPOHNDU]DZSU]\SDGNX
5DQSU]HZOHNğ\FKWDNLFKMDNRZU]RG]HQLDQyJUyŃQHJRSRFKRG]HQLDRUD]RGOHŃ\Q
5DQFKLUXUJLF]Q\FK ]DPNQLĎW\FKQLHQDUXV]RQ\FK SRRSHUDF\MQHMSLHOĎJQDFMLQDFLĎĄFKLUXUJLF]Q\FK
+LDOXURQLDQF\QNX]DSHZQLDRGSRZLHGQLHQDZLOŃHQLHSRZLHU]FKQLUDQ\ZVWRSQLXSRGREQ\PGRWHJRMDNLZ\VWĎSXMHZSUDZLGğRZHM
PDFLHU]\ SR]DNRPyUNRZHM  XğDWZLD WR UR]SRF]ĎFLH IL]MRORJLF]QHJR SURFHVX JRMHQLD :ğDıFLZRıFL IL]\NRFKHPLF]QH KLDOXURQLDQX
XğDWZLDMĂSRZVWDZDQLHVLDWNLSU]HVWU]HQQHM]GROQHMGRSRFKğDQLDQLDEDUG]RGXŃ\FKLORıFLZRG\ZSRVWDFLÅZRG\]ZLĂ]DQHMµ3UDZLGğRZD
PDFLHU] SR]DNRPyUNRZD SU]\SRPLQD EXGRZĂ ÅPDFLHU] ZLOJRWQHJR ŃHOX ] PLNURNDQDOLNDPLµ ] RGSRZLHGQLR UR]PLHV]F]RQ\PL
F]ĂVWHF]NDPLKLDOXURQLDQXGODWHJRŃHO&XULRVLQ]DZLHUDMĂF\ZVZRLPVNğDG]LHKLDOXURQLDQF\QNXVWZDU]DRSW\PDOQHıURGRZLVNRGOD
SURFHVXJRMHQLDVLĎSU]HZOHNğ\FKUDQ
DoZLHG]VLĎMDNDSOLNRZDĄCuriosin® na ZZZFXULRVLQSO
3U]HGXŮ\FLHP]DSR]QDMVLĘ]XORWNĉNWyUD]DZLHUDZVND]DQLDSU]HFLZZVND]DQLDGDQHGRW\F]ĉFHG]LDâDĽQLHSRŮĉGDQ\FK,GDZNRZDQLDRUD]LQIRUPDFMHGRW\F]ĉFH
VWRVRZDQLDSURGXNWXOHF]QLF]HJREĉGŬVNRQVXOWXMVLĘ]OHNDU]HPOXEIDUPDFHXWĉJG\ŮNDŮG\OHNQLHZâDŒFLZLHVWRVRZDQ\]DJUDŮD7ZRMHPXŮ\FLXOXE]GURZLX3RGPLRW
RGSRZLHG]LDOQ\*HGHRQ5LFKWHU3OF*\|PUŊL~W%XGDSHV]W:ĘJU\3RGPLRWSURZDG]ĉF\UHNODPĘ*HGHRQ5LFKWHU0DUNHWLQJ3ROVND6S]RRXO.UyORZHM
0DU\VLHĽNL:DUV]DZDWHOID[
5*'3/

Skuteczna kompresjoterapia
stosowana przy:

– przewlekïej niewydolnoĂci
ewydolnoĂci ĝylnej
– obrzÚkach limfatycznych
mffatycznych
rzodzeniac
ch
h ĝylnych
– owrzodzeniach
– w proğ
p ğllaktyce
kt
prze
eciwzakrzepowej
ep
przeciwzakrzepowej

zdrowie Twoich nóg

Wytwórca: CIZETA MEDICALI S.P.A
Dystrybutor w Polsce:
KATI Sp. z o.o. ul. Lipowa 36, 05-860 Pïochocin,
infolinia: 0801 080 050, www.kati.pl

Gwarancja

skutecznej terapii
potwierdzona certyğkatem RAL

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE

PROBLEMÓW ZE STOMIĄ

PierÊcienie ochronne do modelowania

with Flexifit Flange & Aloe Vera

Optymalny w pielęgnacji stomii

Rodzina opatrunków
sprzymierzeńcem w leczeniu ran!
400 mln ran na świecie
zaopatrzono opatrunkami AQUACEL®!

AQUACEL®...
...do rany przyłóż

Opatrunki refundowane w przypadku ran
przewlekłych podlegają odpłatności 30%
W leczeniu miejscowym ran, w tym owrzodzeń przewlekłych, można stosować różne rozwiązania, np. opatrunki
z rodziny AQUACEL® firmy ConvaTec:
• AQUACEL® Ag – na rany zakażone. Stosowany najczęściej w początkowej fazie leczenia, by zmniejszyć ilość
bakterii, które mogą powodować zaburzenia w gojeniu rany.
• AQUACEL® ExtraTM – na głębokie rany o dużej ilości wydzieliny.
• AQUACEL® Ag ExtraTM – na rany zakażone o dużej ilości wydzieliny.
• AQUACEL® Foam – na powierzchowne rany o dużej ilości wydzieliny lub jako opatrunek wtórny dla opatrunków
AQUACEL® Ag, AQUACEL® Ag ExtraTM w ranach zakażonych/głębokich lub dla opatrunku AQUACEL® ExtraTM
w ranach głębokich.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat leczenia ran i doboru opatrunków lub potrzebujesz rady w tym zakresie:
• zadzwoń na bezpłatny numer Działu Pomocy ConvaTec: 800 120 093 (poniedziałek-piątek w godzinach
9.00-17.00) lub napisz na adres e-mail: dzial.pomocy@convatec.com
• wejdź na stronę: www.mojarana.pl lub www.convatec.pl

Prenumerata

czasopisma
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne na 2014 r.
(4 wydania)

PROMOCJA! dla stałych subskrybentów
Roczna prenumerata
(2014, 4 wydania): 50,00 zł
Roczna prenumerata
(2014, 4 wydania): 50 zł

40.00 zł

PROMOCJA WAŻNA OD 09.11.2013 DO 31.01.2014 r.
Ceny zawierają 5% VAT
Członkowie Klubu Termedicus otrzymują do 25% zniżki

Punktacja MNiSW: 4
Index Copernicus: 4,79
Dzięki prenumeracie zyskują Państwo:
• 5 punktów edukacyjnych
• zniżki na konferencje organizowane przez Termedię
• dostęp do najnowszej wiedzy z 27 czasopism,
które ukazują się nakładem naszego wydawnictwa
Prenumeratę można zamówić:
• wypełniając formularz na www.termedia.pl
• wysyłając poniższy formularz zamówienia faksem: +48 61 656 22 00
• wysyłając e-mail: prenumerata@termedia.pl

Zamawiam prenumeratę czasopisma Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 1–4/2014 (4 wydania) – 50 zł (w tym VAT 5%)
Zamawiam prenumeratę PROMOCJA dla stałych subskrybentów 1–4/2014 (4 wydania) – 50 zł – 40 zł (w tym VAT 5%)
Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty w ciągu 7 dni od daty wysłania formularza prenumeraty: Termedia sp. z o.o., ul. Kleeberga 8,
61-615 Poznań, BZ WBK IV O/Poznań, nr konta: 61 1090 1359 0000 0000 3505 2645.
Dane do faktury:

nazwisko i imię lub nazwa firmy

NIP

ulica

kod i miasto

tel./faks

e-mail

specjalizacja
Proszę wypełnić, jeżeli Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne ma być wysyłane pod inny adres niż podany na fakturze:

nazwisko i imię lub nazwa firmy
ulica

kod i miasto

data

imię i nazwisko osoby zamawiającej

Zgodnie z ustawą z 18.07.2002 r.
(DzU nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
która weszła w życie 10.03.2003 r.,
wyrażam zgodę na otrzymywanie
newslettera wraz z materiałami
reklamowymi.

opieKa
paliaTywna
WARSZAWA, 4–5 kwietnia 2014 r.

Termin:
4–5 kwietnia 2014 r.

miejsce:
Hotel Westin, al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA

Konferencja pod paTronaTem:
redakcji czasopism
Medycyna Paliatywna i Menedżer Zdrowia
oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

organizaTorzy:
wydawnictwo Termedia,
Redakcja czasopisma Medycyna Paliatywna,
Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuro organizacyjne:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

KierowniK nauKowy:
dr n. med. Aleksandra CIAŁkoWSkA-RySZ
konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej,
kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej
katedry onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
kierownik oddziału Medycyny Paliatywnej
Uniwersyteckiego Szpitala klinicznego im. WAM w Łodzi

Na koNfereNcję zapraszamy:

więcej iNformacji Na

www.Termedia.pl

osoby zarządzające placówkami medycyny paliatywnej,
organizatorów służby zdrowia,
pracowników prywatnego sektora opieki zdrowotnej,
pracowników opieki paliatywnej,
przedstawicieli MZ, NFZ, AoTM

2014
POZNAŃ
21–23 marca

TeRmiN

21–23 marca 2014 r.
miejsce

PoZNAń, Centrum Kongresowe
Międzynarodowych Targów
Poznańskich, pawilon 15
oRgaNizaToRzy

wydawnictwo Termedia,
wydawca czasopisma
Top Medical Trends – Przewodnik
Lekarza
Katedra i Zakład
Medycyny Rodzinnej
Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Polskie Towarzystwo
Medycyny Rodzinnej
– patronat naukowy
BiuRo oRgaNizacyjNe

Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
www.topmedicaltrends.pl

Rada Naukowa
przewodniczący

prof. Jacek Wysocki
rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
członkowie

prof. Zbigniew GacionG
kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych,
Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
dr agnieszka MastalerZ-MiGas
wiceprezes Polskiego Towarzystwa
Medycyny Rodzinnej
prof. Jacek sZepietoWski
kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii,
Wenerologii i Alergologii
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
prezes Polskiego Towarzystwa
Dermatologicznego
prof. kazimierz a. Wardyn
prezes Polskiego Towarzystwa
Medycyny Rodzinnej
prof. katarzyna Życińska
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

IV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA

MEDYCYNY
PALIATYWNEJ
WROCŁAW, 18–20 września 2014 r.

ORGANIZATORZY

PATRONAT

Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej

czasopismo „Medycyna Paliatywna”

Wrocławskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
im. dr. Jerzego szkarłata

prof. dr hab. n. med. Krystyna De WalDen-GałuszkO

Hospicjum Domowe
i Poradnia Medycyny Paliatywnej
przy Dolnośląskim Centrum Onkologii

PrzeWodnicząca Komitetu nauKoWego

PrzeWodnicząca Komitetu organizacyjnego
dr n. med. Anna OrOńska

TemaTy zJazDu
Kontrola bólu i innych objawów u pacjentów z zaawansowanymi i wyniszczającymi chorobami •
Współpraca medycyny paliatywnej z innymi dziedzinami medycyny klinicznej • Rola paliatywnego leczenia
onkologicznego u pacjentów objętych opieką paliatywną • Opieka paliatywna u pacjentów bez choroby
nowotworowej • Opieka paliatywna u dzieci • Opieka paliatywna u ludzi starych • Perinatalna opieka
paliatywna • Problemy psychospołeczne i duchowe u pacjentów z zaawansowanymi i wyniszczającymi
chorobami • Zagadnienia prawne i etyczne w opiece paliatywnej • Problemy oceny jakości organizacji
i jakości życia pacjentów w opiece paliatywnej • Znaczenie ogólnopolskiego ruchu hospicyjnego
dla rozwoju opieki i medycyny paliatywnej w kraju

ADRES KOMITETu ORGANIZACYJNEGO

bIuRO ORGANIZACYJNE

Hospicjum Domowe
i Poradnia Medycyny Paliatywnej
Dolnośląskie Centrum Onkologii
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel. +48 71 368 92 91, faks +48 71 368 92 98
e-mail: zop@dco.com.pl

Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

Więcej informacji na:

WWW.TERMEDIA.PL

Nagrody Nobla,
które zmieniły
oblicze medycyny
pod red. Gilberta Thompsona

cena: 49,99 zł
(w tym VAT 5%) + koszty wysyłki*

format 145x220, liczba stron 328, oprawa miękka
ISBN 978-83-62138-95-1

Książka jest zbiorem pasjonujących esejów poświęconych Nagrodom Nobla
oraz ich laureatom. Publikacja uzmysławia, jak wiele współczesna cywilizacja zawdzięcza odkryciom dokonanym przez noblistów i jak wiele z nich ma
ogromny wpływ na dzisiejsze oblicze medycyny.

książkę można zamówić:

• wypełniając i odsyłając poniższy formularz
(zamówienie książki) na adres:
Termedia sp. z o.o., ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań
• wysyłając formularz faksem: +48 61 656 22 00
• wypełniając gotowy formularz na stronie www.termedia.pl
• wysyłając e-mail: ksiazka@termedia.pl

*koszty wysyłki:

• płatność przelewem – Poczta Polska (ekonomiczny,
zwykły, polecony) – 8 zł
• płatność przy odbiorze przesyłki
– Poczta Polska (ekonomiczna, zwykła) – 17 zł
• płatność przy odbiorze przesyłki – kurier – 26 zł
Szczegółowe informacje na temat kosztów wysyłki
na www.termedia.pl

Zamawiam książkę nagrody nobla, które Zmieniły oblicZe medycyny
DANE DO KORESPONDENCJI

DANE DO FAKTURY

imię i nazwisko

nazwa

specjalizacja

ulica, nr domu

ulica, nr domu

miejscowość

kod

kod
NIP

telefon kontaktowy

e-mail

@

podpis

liczba zamówionych
egzemplarzy

miejscowość
Zgodnie z ustawą z 18.07.2002 r.
(DzU nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
która weszła w życie 10.03.2003 r.,
wyrażam zgodę na otrzymywanie
newslettera wraz z materiałami
reklamowymi.

System dobrany do rany
w
walka
]
]LQIHNFMà
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Z\VLôNX

octenisept®– odkażający lek na rany

VFKXONHRSDWUXQHNSLDQNRZ\snajwyższa siła
absorpcji, zatrzymanie wysięku w strukturze opatrunku

octenilin®ŕHOs antybakteryjny
opatrunek w żelu

VFKXONHRSDWUXQHNDTXDƬEHU® – hydrowłóknisty,
miękki, wysokochłonny, w technologii aquafiber®

6\VWHPOHF]HQLDUDQVFKXONHsNRPSOHNVRZDPHWRGDRGNDŕDQLD
LRSDWU\ZDQLDUDQ5ÎŕQHUDQ\-HGQDPDUND

VFKXONHRSDWUXQHN
DTXDƬEHU®

VFKXONHRSDWUXQHN
piankowy

:\VRNDZ\WU]\PDğRķâ
hamowanie rozprzestrzeniaQLDVLôZ\VLôNX]PQLHMV]HQLH
U\]\NDPDFHUDFMLF]\VWH
ŕHORZDQLH

1DMZ\ŕV]\SRWHQFMDğ
UHWHQF\MQ\Z\VRNLZVNDœQLN
MVTR; rekomendowany
ZSRğàF]HQLX]WHUDSLà
NRPSUHV\MQà

VFKXONHRSDWUXQHN
hydrokoloidowy
]SRGğRŕHPSLDQNRZ\P

6NXWHF]QHSU]HZRG]HQLH
Z\VLôNXQD]HZQàWU]SU]\
XWU]\PDQLXRGSRZLHGQLHJR
SR]LRPXZLOJRWQRķFLZUDQLH

VFKXONHRSDWUXQHN
hydrokoloidowy

VFKXONHRSDWUXQHN
alginianowy

Zapewnienie wilgotnego
ķURGRZLVNDUDQ\SREXG]HQLH
F]\QQRķFLƬEUREODVWÎZ
w procesie tworzenia
nowej tkanki.

Sodowo-wapniowy
SLHUZRWQ\RSDWUXQHN
alginianowy stworzony
]QDWXUDOQ\FK
ELRGHJUDGRZDOQ\FKZğÎNLHQ

Wskazania do stosowania Lek octenisept® przeznaczony jest do krótkich zabiegów antyseptycznych, związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych, w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd.; przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych, przy opracowywaniu zakażonych ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, przy płukaniu otwartych ropni okołoodbytniczych, zakażonych krwiaków itp., przy pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych, w obrębie narządów rodnych kobiety i mężczyzny, np. zapalenie pochwy i żołędzi prącia mężczyzny, przed zabiegami diagnostycznymi w układzie moczowym, przy
cewnikowaniu, przed badaniami dopochwowymi i pozapochwowymi, przy czynnościach przed, w trakcie i po porodzie, do pooperacyjnych i poporodowych irygacji pochwy, przed założeniem
wkładki wewnątrzmacicznej, przed czynnościami związanymi ze sztucznym zapłodnieniem, przed badaniami andrologicznymi, w pediatrii, do dezynfekcji jamy ustnej np. afty, resekcja zęba. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na dichlorowodorek oktenidyny, alkohol fenoksyetylowy lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Dichlorowodorek oktenidyny jest bardziej toksyczny przy stosowaniu dożylnym niż doustnym, dlatego należy unikać przedostawania się leku w większych ilościach do krwioobiegu np. na skutek pomyłkowej iniekcji. Z uwagi na to, że dichlorowodorek oktenidynyw leku octenisept® występuje tylko w ilości 0,1% zagrożenie tą substancją jest ekstremalnie mało prawdopodobne. 6NğDG 100 g płynu zawiera substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek
0,10 g, fenoksyetanol 2,00 g, substancje dodatkowe: kokamidopropylobetaina (roztwór 30%*), sodu d-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona ad 100,00 g.*octan dimetyloamoniowy
kwasu amidopropylokokosowego (0,30 g), sodu chlorek (0,05 g), woda (0,65 g). 3RVWDâIDUPDFHXW\F]QD Płyn. Przejrzysty, bezbarwny, prawie bezwonny. 3RGPLRWRGSRZLHG]LDOQ\SRVLDGDMàF\
SR]ZROHQLHQDGRSXV]F]HQLHGRREURWX Schülke & Mayr GmbH, Robert Koch Strasse 2, 22840 Norderstedt, Niemcy

3U]HGXľ\FLHP]DSR]QDMVLÛ]XORWNÇNWµUD]DZLHUDZVND]DQLDSU]HFLZZVND]DQLD
GDQHGRW\F]ÇFHG]LDĄDĆQLHSRľÇGDQ\FKLGDZNRZDQLHRUD]LQIRUPDFMHGRW\F]ÇFH
VWRVRZDQLDSURGXNWXOHF]QLF]HJREÇGļVNRQVXOWXMVLÛ]OHNDU]HPOXEIDUPDFHXWÇ
JG\ľNDľG\OHNQLHZĄDĝFLZLHVWRVRZDQ\]DJUDľD7ZRMHPXľ\FLXOXE]GURZLX

www.schulke.pl

6SUDZGœSHğQàJDPôRSDWUXQNÎZVFKXONH

Różne rany.
Jeden lek.
octenisept®
6NXWHF]QDZDOND
]LQIHNFMà

$NW\ZQHZVSDUFLH
JRMHQLDUDQ
utrzymuje odpowiednią
wilgotność w ranie i nie zakłóca
procesów gojenia
(w tym ziarninowania)
przyspiesza gojenie trudnych
ran: odleżyny, owrzodzenia,
oparzenia, rany z infekcją,
stopa cukrzycowa
nie podrażnia zdrowych
ani uszkodzonych tkanek

szerokie spektrum działania:
zwalcza bakterie, grzyby i wirusy
udokumentowana eradykacja
szczepów wieloopornych
(m.in. MRSA, VRE)

bez

pie

dzieci

usuwa drobnoustroje i penetruje
przez bioﬁlm bakteryjny

cz ny dla

%H]SLHF]HġVWZR
stosowania
możliwość stosowania
bez ograniczeń u wcześniaków,
niemowląt i dzieci
nie zawiera alkoholu, fenoli,
organicznych związków rtęci
i jodu
brak ogólnoustrojowych
działań ubocznych

octenisept®

Wskazania do stosowania Lek octenisept® przeznaczony jest do krótkich zabiegów antyseptycznych, związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych, w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd.; przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych, przy opracowywaniu zakażonych ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, przy płukaniu otwartych ropni okołoodbytniczych, zakażonych krwiaków itp., przy pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych, w obrębie narządów rodnych kobiety i mężczyzny, np. zapalenie pochwy i żołędzi prącia mężczyzny, przed zabiegami diagnostycznymi w układzie moczowym, przy
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wkładki wewnątrzmacicznej, przed czynnościami związanymi ze sztucznym zapłodnieniem, przed badaniami andrologicznymi, w pediatrii, do dezynfekcji jamy ustnej np. afty, resekcja zęba. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na dichlorowodorek oktenidyny, alkohol fenoksyetylowy lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Dichlorowodorek oktenidyny jest bardziej toksyczny przy stosowaniu dożylnym niż doustnym, dlatego należy unikać przedostawania się leku w większych ilościach do krwioobiegu np. na skutek pomyłkowej iniekcji. Z uwagi na to, że dichlorowodorek oktenidynyw leku octenisept® występuje tylko w ilości 0,1% zagrożenie tą substancją jest ekstremalnie mało prawdopodobne. 6NğDG 100 g płynu zawiera substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek
0,10 g, fenoksyetanol 2,00 g, substancje dodatkowe: kokamidopropylobetaina (roztwór 30%*), sodu d-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona ad 100,00 g.*octan dimetyloamoniowy
kwasu amidopropylokokosowego (0,30 g), sodu chlorek (0,05 g), woda (0,65 g). 3RVWDâIDUPDFHXW\F]QD Płyn. Przejrzysty, bezbarwny, prawie bezwonny. 3RGPLRWRGSRZLHG]LDOQ\SRVLDGDMàF\
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