
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sana Vera 
Skin Healing Spray 

 ساناورا

www.makiandampars.com 

 ترکیبات

 توضیحات

 موارد مصرف

 اسپری ترمیم کننده زخم های پوستی 

 

 مخصوص انواع حیوانات خانگی و دام

 

 عصاره طبیعی گیاهان همیشه بهار و آلوئه ورا، عصاره پروپولیس 

 

باشد. اجزا موثره  یم در انواع حیوانات خانگی و دام و التهابات پوستی انواع زخم ها ترمیم کننده  یعیطباسپری  "ساناورا"

. ترکیبات طبیعی موثر در فرموالسیون این باشد یم سیپروپولآلوئه ورا و بهار،  شهیهم یشامل عصاره ها محصول نیا یاصل

محصول سبب افزایش اپیتلیزاسیون، رگ زایی، کاهش التهاب، مهار رادیکال های آزاد و جلوگیری از رشد میکروب ها در ناحیه 

 آسیب دیده شده و از این طریق سبب ترمیم و تسریع روند بهبودی زخم ها و التهابات می گردد.   

بیوتیک وجود  ت دارویی است و در فرموالسیون آن هیچ گونه مواد موثره شیمیایی سنتتیک و یا آنتیفاقد سمی این محصول

 .است استفاده شیردهی، حیوانات جوان و حتی شرایط ضعیف فیزیکی قابل حساس بارداری، ندارد. بنابراین به هنگام شرایط

 

 زخم ها و سوختگی ها 

 نیش حشرات 

 اگزمای پوستی 

 بریدگی ها و زخم های عفونی 

 عفونت یا آلرژی از ناشی شده تحریک قرمزی پوست خارش و 

 درماتیت 

 زخم های بعد از جراحی 

 پوست عفونی های زخم کل و ها جوش ها، تاول درمان و تسکین 

  تب برفکی مانند بیماری های ویروسیوزیکول ها و ضایعات پوستی ناشی از 
 



www.makiandampars.com 

     

 مقدار و روش مصرف 

مرتبه تا بهبودی کامل بر  5تا  3روزانه  .کنید تمیز کامال را زخم متوقف و سپس را خونریزی ابتدا می کند، خونریزی زخم اگر

 روی زخم اسپری کنید.

 
 عوارض جانبی

 . دهد رخ است ممکندر مواردی  پوست قرمزی و مالیم موضعی سوزش

 

 شرایط نگهداری

 .شود نگهداری آفتاب مستقیم تابش از دور به و گراد سانتی درجه 55 زیر دمای در خنک، و خشک جای در

 
 موارد احتیاط

 .است ایمن استفاده، هنگام در انسان پوست با تماس در صورت اما است، نشده گرفته نظر در مصارف انسانی برای

 

 بسته بنذی

 تاریخ انقضا

 میلی لیتری 056و   06بطری های 

 

 دیتول خیسال بعد از تار 5

 (انیدام پارس )دانش بن انیشرکت ماک

 0556550550 یکد پست د،یتوح تهران،

 00576536-30: نتلف




