
 
Förstahjälpen vid brännskador
BurnGel lindrar smärtan vid brännskador och hjälper läkeprocessen, den är även 
smärtdämpande, mildrande & svalkande desinficerande samt minskar trauma och
 hudskador. BurnGel  används med fördel vid ytliga och delvis djupa brännskador, 
skållningar, solbrännskador, elektriska brännskador, samt vid klåda t.ex. förorsakad av 
brännässlor, brännmaneter eller insektsbett.
Bra att ha till hands hemma, i bilen och på resan,och framför allt om rent kallt vatten
 inte finns att tillgå.Tea tree olja (melaleuca olja) är den verksamma ingridiensen i 
Sanoflex Burngel.
SÄKER FÖR ANVÄNDNING PÅ BARN

Sanoflex Burngel var den första brännskadeprodukten på marknaden som framställdes 
utan de miljöfarliga substanserna Triclosan och Iragasan.

Foto på brännskada från ugn, första bilden efter någon dag och sista bilden en månad senare. 
Behandlad med Burngel direkt efter skada och sedan upprepade gånger under läkningstiden.

Vår 
om-

talade gele I tub som kan 
användas flera gånger 
efter första öppnandet.

125 ml spray

I sprayform kan Burngel 
enkelt sprayas tunt över det 
skadade området. Perfekt 
vid solsveda och brännska-
dor från maneter eller 
nässlor.

4g 10pack 
Portions förpackning lätt att ta med 
i fickan eller förvara i väskan. 

25 g tub

          Sanoflex Brännskadegele
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Sanoflex Brännskadeförband

Vid större brännskador kan det behövas ett förband som fästs över skadan som 
skydd och för att påskynda läkningen. 

10 x 10 cm 
                                                                    
Kompress dränkt i 
burngel och medföljande bandage för att kunna 
bandagera brännskadan.  

  20 x20 cm

Sanoflex Burngel i 1 liters flaska.
Användbar när det behövs extra mycket. Säljs bla 
till Stuntmän och eldshows artister. Dränker man in 
hud eller tyg i burngel klarar huden att stå emot 
elden en kort stund. OBS! testa inte detta hemma! 

Burngel väska .Samlat i 
en smart väska perfekt 
till köket, grillen och  
badrummet perfekt 
både till jobbet och 
hemma.
Med krokar är den 
lätt att hänga upp på 
väggen så den blir 
nära till hands när den 
skulle behövas.
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