
Прочитайте, будь ласка, цю важливу для Вас 
інформацію уважно. 
Якщо у Вас виникнуть запитання, зверніться, будь 
ласка, до свого лікаря або фармацевта.
У разі будь-яких побічних ефектів поінформуйте, будь 
ласка, свого лікаря або фармацевта. 

Коли застосовується гель від герпесу на губах Silicea?
Гель від герпесу на губах Silicea застосовується 
зовнішньо:
• проти печіння та свербіння при герпесі на губах 
 (Herpes labialis);
• для підсушування пухирців і запобігання 
 розповсюдженню їхнього інфекційного секрету. 

Як слід застосовувати гель від герпесу на губах Silicea?
Дітям та дорослим слід наносити гель Silicea на вражені 
ділянки губ так часто, як це потрібно (до 5 разів на 
день), вже при перших ознаках герпесу (відчуття 
«мурашок» на шкірі, розпирання, печіння та свербіж), і 
доки пухирці не загояться повністю. У разі 
безуспішного застосування протягом щонайбільше 10 
днів – звернутися до лікаря. 
Наносити гель Silicea звичайною косметичною ватною 
паличкою або чистим кінчиком пальця – обережно, 
тонким шаром на вражені ділянки шкіри губ. 

Вказівки щодо застосування
З гігієнічних міркувань та для запобігання іншим 
інфекціям руки перед нанесенням гелю та після нього 
слід ретельно вимити. Бажано, щоб кожним тюбиком 
користувалася одна особа. Після застосування 
рекомендується обтерти насухо отвір тюбика і 
нагвинтити на нього кришку. 
Герпес на губах є заразним для інших людей. 

Продукт лікувальної косметики  
Мінеральний гель на основі кремнієвої кислоти

Тому важливо:
• Не роздряпувати пухирці.
• Не ділитися з іншими нічим, що може контактувати 
 з губами (чашкою, рушниками тощо).
• Не цілуватися і не ластитися до дітей. 

Побічні ефекти - не виявлені. Після висихання гелю 
може утворитися біла стягуюча поверхня. Це є ознакою 
висихання герпесного пухирця. 

Коли не можна застосовувати гель від герпесу на 
губах Silicea?
Протипоказання невідомі. Не застосовуйте, будь ласка, 
гель у разі відомої підвищеної чутливості (алергії) до 
будь-якого з інгредієнтів. 

Зберігання та строк придатності 
Гель від герпесу на губах Silicea можна застосовувати 
лише до зазначеного на упаковці строку придатності. 
Після відкриття тюбику можна застосовувати не довше 
6 місяців. Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не 
заморожувати! Зберігати в місці, недосяжному для 
дітей! 

Форма випуску - тюбик з 2 г гелю для зовнішнього 
застосування. 

Склад гелю від герпесу на губах Silicea
Діюча речовина: 2 г гелю Silicea містять 1,9 г гелю 
кремнієвої кислоти.
Інші інгредієнти: гідроліт, карагінан, α-бісаболол, 
сорбат калію, лимонна кислота.

Значення символів на упаковці  

Антон Хюбнер ГмбХ & Ко. КГ   
Шлоссштрассе 11-17, 79238 Еренкiрхен, Німеччина

Виробник: 
мібе ГмбХ Арцнайміттель
Мюнхенерштрассе 15, 06796 Брена, Німеччина
Представник в Україні:
ТОВ «Мібе Україна» 01024, м. Київ, провулок Чекістів, 2А 
Телефон / факс (044) 253-39-37, 253-39-38 GI
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Гель від герпесу на губах
Сіліцеа

: Строк зберігання після відкриття в місяцях (М)

: Температура зберігання

: Придатний до

: № серії

: Дотримуватися інструкції



: Срок хранения после вскрытия в месяцах (М)

: Температура хранения

: Годен до

: № серии

: Следовать инструкции

Прочитайте внимательно эту инструкцию, содержащую 
важную для Вас информацию.
Если у Вас возникнут вопросы, обратитесь, пожалуйста, 
к своему врачу или фармацевту.
В случае каких-либо побочных эффектов обратитесь к 
своему врачу или фармацевту. 

Когда следует применять гель от герпеса на 
губах Silicea?
Гель от герпеса на губах Silicea применяется наружно:
• от жжения и зуда при герпесе на губах 
 (Herpes labialis);
• для подсушивания пузырьков и предотвращения 
 распространения их инфекционного секрета. 

Как следует применять гель от герпеса на 
губах Silicea?
Детям и взрослым следует наносить гель Silicea на 
пораженные участки на губах так часто, как требуется 
(до 5 раз в день) уже при первых признаках герпеса 
(ощущение «мурашек» на коже, распирание, жжение и 
зуд) и до тех пор, пока пузырьки не заживут 
полностью. В случае безуспешного применения в 
течение 10 дней - обратиться к врачу. 
Наносить гель Silicea следует обычной косметической 
ватной палочкой или чистым кончиком пальца – 
осторожно, тонким слоем на пораженные участки 
кожи губ. 

Указания по применению
Из гигиенических соображений и для предотвращения 
инфицирования перед нанесением геля и после него 
руки следует тщательно вымыть. Желательно, чтобы 
одним тюбиком пользовался только один человек. 
После применения рекомендуется досуха обтереть 
отверстие тюбика и закрыть крышечкой.

Продукт лечебной косметики
Минеральный гель на основе кремниевой кислоты

Важно: 
• не расцарапывать пузырьки (их секрет очень 
 заразен). 
• не делиться предметами, контактирующими с 
 губами (чашкой, полотенцами и т.п.). 
• не целоваться и не касаться губами детей.

 Побочные эффекты – не выявлены. После высыхания 
геля может образоваться белая стягивающая 
поверхность. Это признак подсыхания герпесного 
пузырька.

Когда нельзя применять гель от герпеса на 
губах Silicea?
Противопоказания неизвестны. Не используйте гель 
при повышенной чувствительности (аллергии) к 
любому из его ингредиентов.

Хранение и срок годности
Гель от герпеса на губах Silicea можно применять 
только до указанного на упаковке срока годности. 
После вскрытия тюбика годен не более 6 месяцев. 
Хранить при температуре до 25 °С. Не замораживать! 
Хранить в недоступном для детей месте!

Форма выпуска - тюбик с 2 г геля для наружного 
применения.

Состав геля от герпеса на губах Silicea
Действующее вещество: 2 г геля Silicea содержат 1,9 г 
геля кремниевой кислоты.
Другие ингредиенты: гидролит, каррагинан, 
α-бисаболол, сорбат калия, лимонная кислота.

Значение символов на упаковке   

Антон Хюбнер ГмбХ & Ко. КГ
Шлоссштрассе 11-17, 79238 Эренкирхен, Германия

Производитель: 
мибе ГмбХ Арцнаймиттель  
Мюнхенерштрассе 15, 06796 Брена, Германия
Представитель в Украине:
ООО «Мибе Украина» 01024, г. Киев, пер. Чекистов, 2-А  
Телефон / факс (044) 253-39-37, 253-39-38

Гель от герпеса на губах
Силицеа


