
·· 51ORAL   GEL

PROTECTS THE SORE, SOOTHES PAIN, ASSISTS IN HEALING

EFFICACY HOW TO USE
Afta Care is an alcohol free oral gel which, upon contact with can- Afta Care must be applied to the area affected by the ulcer using the spe-
ker sores and other mouth sores, forms an invisible film that pro- cial applicator tube. Do not apply the product near mealtimes. It is es-
tects the ulcer from external agents (foods, salt, acidic substances, sential not to touch the area where the product has been applied for at 
heat) and aids their healing. Afta Care functions due to its compo- least 2 minutes in order to allow the gel to create a protective film.
nent substances: This product is a class IIa medical device in accordance with directive 
- Hyaluronic Acid: its filmogenic and hydrating properties pro- 93/42/EEC.

mote the healing of wounds.
- PVA (Polyvinyl Alcohol): forms a protective film that isolates 

the aphthous ulcers from saliva and the substances responsible 
for the chemico-physical stimulation of the ulcer.

- Ammonium Glycyrrhizinate: helps reduce the inflammatory 
effects associated with the aphthous ulcer.

Master-Aid Afta Care is a transparent PVA (polyvinyl alcohol) and hyaluronic acid based oral gel, suitable for the treatment of canker sores, mi-
nor ulcers in the mouth and aphthous stomatitis.

309.50
Pack: 24 pcs

10 ml

O R A L G E L

ÚSTNÍ GEL

ÚSTNÍ GEL NA AFTY

CHRÁNÍ RÁNU, ÚČINNĚ SNIŽUJE BOLEST, PODPORUJE LÉČIVÝ PROCES

Master-Aid Afta Care 10 ml je perorální transparentní gel PVA (polyvinylalkohol) s kyselinou hyaluronovou, bez alkoholu a s přírodním 
extraktem z kořene lékořice, který je vhodný k léčbě aftů, menších ran, otlaků v ústní dutině, například po rovnátkách a zubních 
protézách, zánětů a aftózní stomatitidy. Je vhodný i pro děti a miminka.

ÚČINNOST POUŽITÍ
Přípravek Afta Care je perorální gel bez alkoholu, který při styku 
s afty v ústech vytváří neviditelný film, který chrání aft před 
vnějšími látkami (potraviny, sůl, kyselé látky, teplo, chlad) a 
napomáhá jejich hojení. Afta Care je velmi účinný díky svému 
složení:
1. Kyselina hyaluronová: její filmogenní a hydratační vlastnosti 
podporují hojení ran.
2. PVA (polyvinylalkohol): tvoří ochranný film, který chrání afty 
před slinami a agresivními látkami v dutině ústní.
3. Amonný glycyrrhizinát: přírodní extrakt z kořene lékořice 
pomáhá snížit zánětlivé účinky spojené s aftovým vředem.

Zdravotnickým prostředkem třídy IIa podle směrnice 93/42 / EEC.

Přípravek Afta Care se aplikuje na postižené místo pomocí 
speciálního aplikátoru. Pro vyšší účinnost ústní gel Afta Care 
neaplikujte bezprostředně před a po jídle. Důležité je nedotýkat se 
postiženého místa nejméně 2 minuty po aplikaci ústního gelu, aby se 
mohl vytvořit dostatečný ochranný film. Použití je 2 - 3 krát denně 
nebo dle potřeby.


