
Інструкція щодо застосування
засобу косметичного «ХЛОРДІКС»

Хлордікс – засіб косметичний для зовнішнього і місцевого застосування, який містить в 
своєму складі хлоргексидину біглюконат і має бактерицидну та бактеріостатичну дію 
щодо широкого спектру бактерій, грибів, найпростіших, вірусів. Після застосування засіб 
забезпечує тривалу антимікробну активність, що перешкоджає розмноженню шкідливих 
мікроорганізмів.

Склад на 100 мл: вода очищена, хлоргексидину біглюконат 20 % - 0,25 мл.

Рекомендації до застосування:
 - для очищення шкіри рук, тіла, стоп з метою попередження інфікування після  

відвідування лазень, басейнів, місць загального користування, а також до чи після 
косметологічних процедур;
 - для обробки саден, подряпин, місць розчухів укусів комах;
 - для особистої та інтимної гігієни в походах, поїздках, на природі за відсутності  

можливості проведення водних процедур;
 - для обробки предметів особистої гігієни, у т.ч. зубних щіток, манікюрного приладдя  

(у комплексній обробці), знімних зубних протезів, предметів побуту тощо;
 - для профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом;
 - для використання в стоматології (гінгівіт, стоматит і пародонтит) і профілактики  

ЛОР-захворювань.

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість. 

Спосіб застосування. Застосовувати зовнішньо і місцево у вигляді рясних зрошень, 
полоскань та аплікацій (за допомогою тампону, серветки або ватного диску). Наносити 
на уражену поверхню шкіри або слизових оболонок на 1-3 хвилини 2-3 рази на добу. 
Використовувати по мірі необхідності.

Особливі вказівки. При потраплянні засобу на слизову оболонку ока її слід ретельно 
промити водою. Не ковтати.

Побічні реакції. В окремих випадках при індивідуальній гіперчутливості можливі сухість  
і свербіж шкіри, дерматити та інші реакції.
У разі появи будь-яких небажаних явищ слід припинити застосування засобу та при 
необхідності звернутися до лікаря!

Застосування у дітей. Не застосовують дітям до 12 років.

Зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С, у недоступному для дітей місці.

Пакування. По 20 мл або по 50 мл або по 100 мл у флаконі з розпилювачем або з насадкою 
для спрямованого введення засобу.

Термін придатності. 24 місяці від дати виготовлення.

Виробник. АТ «БІОЛІК», Україна, 61070, м. Харків, Помірки.

Не є лікарським засобом!


