
  

ІНСТРУКЦІЯ 

щодо застосування  

Вазелін антисептичний  «HEALER» 

для нанесення татуювання 

 

Загальна характеристика: 

склад: вазелін фармацевтичний (парафін м`який білий), полігексаметилен бігуанідин гідрохлорид 0,5 %, 
функціональні компоненти, коричник цейлонський. 

форма випуску та основні фізико-хімічні властивості: мазева форма для зовнішнього застосування світло-

жовтого або коричневого кольору із слабким запахом кориці. 

 

Спектр антимікробної дії: Засіб володіє бактерицидною (по відношенню до грампозитивних та грамнегативних 
бактерій), віруліцидною та фунгіцидною дією (включаючи збудників дерматомікозів Microsporum, Epidermophyton, 
Trichophyton, кандидозів). 

Вазелін антисептичний «HEALER» використовується для знезараження поверхні шкіри під час нанесення 

татуювання та сприяє ефективному і швидкому загоєнню мікротравм. 

 

Парафін  м`який білий має пом`якшувальну дію на верхні шари епітелію, сприяє відновленню гідроліпідної 

мантії шкіри, попереджує втрату рідини, усуває сухість та лущення.  

 

Коричник цейлонський стимулює регенеруючі процеси шкіри, тонізує, сприяє загоєнню мікротравм, має місцеву 
знеболювальну дію. 

 
Засіб не містить спирту та інших агресивних речовин. 

 

Показання до застосування: Вазелін антисептичний «HEALER» використовується з метою: 

- підвищення еластичності та пружності шкірних покровів; 

- знезараження поверхні шкіри перед нанесенням татуювання; 

- зменшення больових відчуттів; 

- швидкого загоєння мікротравм шкіри; 

- профілактики вторинного інфікування раневої поверхні мікрофлорою; 

- захисту травмованої поверхні шкіри від додаткових механічних ушкоджень. 

 

Спосіб застосування:  
Для знезараження та відновлення еластичності і пружності шкіри, невелику кількість Вазеліну антисептичного 
«HEALER» наносять тонким шаром на поверхню шкіри та злегка втирають. 
 
 

Безпечність засобу: Вазелін антисептичний «HEALER» не леткий, не подразнює слизову оболонку верхніх 

дихальних шляхів та очей. Засіб не володіє шкірно-резорбтивною, сенсибілізуючою та кумулятивною дією; 
ембріотоксичні, канцерогенні, мутагенні і тератогенні властивості відсутні. Засіб екологічно безпечний, гіпоалергенний. 

Застереження: у разі потраплянні засобу в очі, ретельно їх промити проточною водою. При необхідності 
звернутися до лікаря. 

Особливості застосування: Не застосовувати особам, які мають підвищену чутливість до складових 
компонентів засобу. Вазелін антисептичний «HEALER» використовують тільки для зовнішнього застосування!  

 

Пакування: Випускається у зручній компактній упаковці. Об`єм 300 мл. 

 

Термін придатності та умови зберігання: 36 місяців від дати виготовлення за умови зберігання в 
оригінальному пакуванні виробника в захищених від сонця приміщеннях при  температурі від 80С до 250С. Засіб 
зберігати в недоступному для дітей місці. 

 

Виробник: LLC Healer Ukraine/Україна.                                                                                                    www.healer.bio 


