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Pedipur puder lecz. 0,2 g/g 60 g (tuba)
 

Cena: 17,19 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g/g

Opakowanie 60 g (tuba)

Postać puder lecz.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
PROLAB SP. Z O.O., PATEREK

Rejestracja

Substancja
czynna

Methenaminum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Analityczno - Handlowe „PROLAB”

Halkiewicz i Ratajczyk sp.j., Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło n/Notecią,

ILOŚĆ:  60 g

 

 

PEDIPUR 200 mg/g. Puder leczniczy zawierający  Methenaminum

Puder leczniczy na nadmierną potliwość stóp i dłoni

 

 

DZIAŁANIE:

Metenamina, substancja czynna Pedipuru swoje działanie zawdzięcza uwolnionemu wskutek kontaktu z kwaśnym potem, aldehydowi
mrówkowemu, który osłabia czynność gruczołów potowych oraz hamuje aktywność bakterii, przez co zmniejsza wydzielanie potu i
hamuje jego rozkład przez bakterie.
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Pedipur działa wysuszająco, bakteriobójczo i ściągająco. Likwiduje przykry zapach potu.

 

WSKAZANIA:

Puder leczniczy na nadmierną potliwość stóp i dłoni

 

DAWKOWANIE:

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Preparat do stosowania miejscowego na skórę.

Przed użyciem preparat należy wstrząsnąć.

Przed zastosowaniem leku należy umyć starannie skórę nóg lub dłoni i wysuszyć.

Nanieść niewielką ilość Pedipuru na skórę nóg lub dłoni, wcierać i pozostawić do wyschnięcia.

Lek stosować nie częściej niż 1 – 2 razy w tygodniu.

Po uzyskaniu poprawy zabiegi można stosować profilaktycznie co 14-20 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Pedipur jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza

 

SKŁAD:

1 g pudru leczniczego zawiera:

substancję czynną: metenamina 200 mg

i substancje pomocnicze: cynku tlenek, talk, glicerol 86%, woda oczyszczona

 

OSTRZEŻENIA: 

 

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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