26 Sep 2017 09:34:36

Spørsmål og svar
Klikk på spørsmålene for å se svarene!



Hva brukes AC3 Comfort til?

Ac3 Comfort behandler og forebygger endetarmsplager som irritasjon, kløe og andre ubehag. En vanlig
årsak til hemorider er forstoppelse og besvær når man går på toalettet. Ac3 Comfort på flaske er ideell for å
forebygge slike problem. Gelen letter toalettbesøket ved at applikatoren fører gelen et stykke opp i
analkanalen og smører tarmen. Ac3 Comfort på tube er spesielt egnet ved overfladiske problemer som
endetarmskløe og endetarmsrifter.



Hvordan fungerer Ac3 Comfort?

Ac3 Comfort forebygger og behandler endetarmsbesvær som kløe, irritasjon og andre ubehag. Den
bioaktive geleen gir rask lindring ved hemoroider, sprekker og andre endetarmsplager. Det bioaktive
komplekset 2QR nøytraliserer skadelige bakterier, fremmer den naturlige tilhelingsprosessen og myker opp
huden. Ac3 Comfort har også en god smørende effekt som letter toalettbesøk.



Hva inneholder geleen?

Ac3 Comfort inneholder en gelé som framstilles av helt naturlige råvarer og er ikke tilsatt skadelige stoffer
og kjemikalier. Geleen er basert på det patenterte 2QR-komplekset som er utvunnet av Aloe Barbadensisplanten. Geleen er parfymefri og inneholder ingen animalske ingredienser.



Når bør man gå til legen?

Hvis du ikke blir bedre i løpet av to til tre uker med egenbehandling.
Hvis du blør fra endetarmen og det har gått mer enn et år siden sist du ble undersøkt av lege.
Hvis du har en større blødning eller ofte har små blødninger fra endetarmen.
Hvis du har store smerter eller langvarig kløe.
Hvis det lekker slim eller avføring fra endetarmen.



Hvordan doserer man Ac3 Comfort?

For behandling av endetarmsbesvær som kløe og irritasjon, også i forbindelse med hemoroider og anale
sprekker: Påfør geleen i og rundt anus minst to ganger per dag eller så ofte som ønskelig, i to uker. Bruk
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medfølgende applikator.
For forebygging av indre og ytre hemoroider, anale sprekker og andre plager: Påfør geleen i og rundt anus
før og etter toalettbesøk. Bruk medfølgende applikator.
Ac3 Comfort bør ikke brukes sammenhengende i mer enn 30 dager.



Hvordan oppbevares Ac3 Comfort?

Ac3 Comfort bør oppbevares i romtemperatur. Flasken må ikke utsettes for direkte sollys, punkteres eller
brennes siden den er en trykkbeholder.



Når får man effekt av Ac3 Comfort?

En kjølende og lindrende effekt fås rett etter at geleen er påført.



Hvilken aldersgrense gjelder for behandling med Ac3 Comfort?

Det er ingen aldersgrense, men flasken må oppbevares utilgjengelig for barn.



Kan gravide og ammende bruke Ac3 Comfort?

Ja. Ac3 Comfort absorberes ikke av vevet og har derfor ingen systemisk effekt.

KJØP AC3 COMFORT®
Ac3 COMFORT® kjøper du raskt og enkelt online eller i ditt nærmeste apotek.
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