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Loxon 5% 50mg/1ml 60ml
 

Cena: 64,93 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/ml

Opakowanie 60 ml

Postać płyn na skórę

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Minoxidilum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: SANOFI

ILOŚĆ:  60 ml

 

OPIS:

Lek Loxon Max ma postać płynu do stosowania na skórę głowy, zawierającego substancję czynną minoksydyl.

 

DZIAŁANIE:

Minoksydyl pobudza porost włosów w łysieniu typu androgenowego u mężczyzn. Zahamowanie wypadania włosów stwierdzono w
drugim miesiącu stosowania, porost włosów rozpoczyna się przeważnie po dwóch miesiącach leczenia lekiem Loxon Max. Maksymalny
efekt uzyskuje się po około 12 miesiącach systematycznego stosowania.

 

WSKAZANIA:

Lek jest stosowany w leczeniu łysienia androgenowego (wypadania włosów) u mężczyzn w wieku 18-65 lat. Przed rozpoczęciem
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stosowania leku Loxon Max pacjent powinien omówić to z lekarzem lub farmaceutą oraz sprawdzić zgodnie z poniższym diagramem,
czy jego objawy łysienia odpowiadają łysieniu typu androgenowego. W przypadkach, w których w wywiadzie rodzinnym łysienie
androgenowe nie występuje lub nie jest możliwe do ustalenia, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieść 1 ml płynu na skórę głowy w miejscach łysienia, rano i wieczorem. Stosować tylko miejscowo. Przed zastosowaniem włosy i
skóra głowy powinny być całkowicie suche.

 

SKŁAD:

1ml płynu zawiera 50mg minoksydylu oraz substancje pomocnicze: glikol propylenowy, etanol 96%, woda oczyszczona, kwas cytrynowy.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku Loxon Max, jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, u
kobiet, jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze, przypadkach nagłej lub niewyjaśnionej utraty włosów.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny/lek

PRODUCENT: SANOFI

ILOŚĆ:  60 ml

 

OPIS:

Lek Loxon Max ma postać płynu do stosowania na skórę głowy, zawierającego substancję czynną minoksydyl.

 

DZIAŁANIE:

Minoksydyl pobudza porost włosów w łysieniu typu androgenowego u mężczyzn. Zahamowanie wypadania włosów stwierdzono w
drugim miesiącu stosowania, porost włosów rozpoczyna się przeważnie po dwóch miesiącach leczenia lekiem Loxon Max. Maksymalny
efekt uzyskuje się po około 12 miesiącach systematycznego stosowania.

 

WSKAZANIA:

Lek jest stosowany w leczeniu łysienia androgenowego (wypadania włosów) u mężczyzn w wieku 18-65 lat. Przed rozpoczęciem
stosowania leku Loxon Max pacjent powinien omówić to z lekarzem lub farmaceutą oraz sprawdzić zgodnie z poniższym diagramem,
czy jego objawy łysienia odpowiadają łysieniu typu androgenowego. W przypadkach, w których w wywiadzie rodzinnym łysienie
androgenowe nie występuje lub nie jest możliwe do ustalenia, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieść 1 ml płynu na skórę głowy w miejscach łysienia, rano i wieczorem. Stosować tylko miejscowo. Przed zastosowaniem włosy i
skóra głowy powinny być całkowicie suche.

 

SKŁAD:

1 ml płynu zawiera 50 mg minoksydylu oraz substancje pomocnicze: glikol propylenowy, etanol 96%, woda oczyszczona, kwas
cytrynowy.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku Loxon Max, jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, u
kobiet, jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze, przypadkach nagłej lub niewyjaśnionej utraty włosów.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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