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HERBA - SEPT SIMPLU

Simplu este un unguent, care conţine un amestec de extracte vegetale alcoolice şi acid 
salicilic, un antiseptic, cheratolitic încorporate într-o bază de unguent alcătuit din lanolină şi 
vaselină cu proprietăţi vehiculante, şi protectoare.

CONŢINUT: 100 g unguent conţine:

• 5 % Extract hidro-alcoolic (cu alcool izopropilic) de:

- Iederă (Hedera helix) – 10 %;

- Sunătoare (Hypericum perforatum) – 10 %;

- Coada şoricelului (Achillea millefolium) – 10 %;

- Tătăneasă (Symphytum officinale) – 15 %;

- Muguri de plop (Populus nigra) – 10 %;

- Jaleş de grădină (Salvia officinalis) – 10 %;

- Gălbenele (Calendula officinalis) – 10 %;

- Pătlagină (Plantago major) – 10 %;

- Brusture (Arctium lappa) – 15 %;

• 1 g Acid salicilic;

• 5 g Lanolină anhidră;

• Vaselină neutră – ad 100 g (circa 90 g). 

INDICAŢII:

Herba-sept simplu este un unguent, care conţine un amestec de extracte vegetale alcoolice 
şi acid salicilic încorporate într-o bază de unguent alcătuit din lanolină şi vaselină cu proprietăţi
vehiculante, şi protectoare.

Se recomandă folosirea la toate speciile, ca adjuvant în plăgi, infecţii ale pielii, dermatoze
superficiale, arsuri,  în tratarea afecţiunilor podale, panariţii,  pododermatite, infecţii ombilicale şi
infecţii cutanate mamare.

MOD DE ADMINISTRARE: 

Uz extern, ca adjuvant în cazul plăgilor, rănilor se aplică de 2-3 pe zi pe zona afectată, până
la vindecare. Pentru întreţinerea pielii ugerului, se aplică după fiecare muls.

http://www.abadvet.ro/


 Str. Agricultori, nr. 60, Sector 2, Bucuresti  
Tel: 021/327.00.65;Fax: 021/327.00.75;
www.abadvet.ro 

PRECAUŢII: 

A nu se utiliza în afecţiuni oculare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se înghiţi. A nu se
refolosi flaconul după golire. 

PĂSTRARE: La temperatura camerei (15 - 25 C˚), în ambalaje bine închise, ferit de surse de foc,
soare şi umezeală. 

AMBALAJE DISPONIBILE:

• cutie 100 g

• cutie 400 g

• cutie 800 g
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