
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

PoxClin Pianka 100ml
 

Cena: 41,52 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent VITAMED

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: VITAMED

97-213 Smardzewice

ul. Ostrowskiego 24

ILOŚĆ: 100 ml  

 

PoxClin CoolMousse to innowacyjna pianka przeznaczona dla dzieci chorych na ospę wietrzną. Szybko łagodzi świąd, chroni przed
zakażeniem bakteryjnym skóry, wspomaga naturalny proces gojenia. Zapobiega powstawaniu blizn będących skutkiem drapania.

 

 

DZIAŁANIE:

Preparat PoxClin CoolMousse opracowano w celu łagodzenia objawów ospy wietrznej na dużych obszarach skóry. Pianka CoolMousse
jest łatwa do rozprowadzania i bez potrzeby wcierania. Preparat CoolMousse zapewnia natychmiastowy efekt chłodzenia skóry, co
znacznie łagodzi swędzenie. Można stosować go zawsze, kiedy konieczne jest zmniejszenie świądu. PoxClin zawiera 2QR - bioaktywny
bloker bakterii, który wspomaga naturalny układ odpornościowy skóry dziecka, hamując rozwój chorobotwórczych bakterii.
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WSKAZANIA:

Preparat PoxClin CoolMousse stosuje się w celu szybkiego złagodzenia podrażnienia, świądu i nadwrażliwości towarzyszących ospie
wietrznej.

 

DAWKOWANIE:

 Leczenie dużych powierzchni skóry zmienionych przez ospę wietrzną: preparat PoxClin CoolMousse należy nanosić w dużej ilości trzy
razy dziennie lub każdorazowo, gdy istnieje potrzeba złagodzenia objawów spowodowanych wysypką. Piankę należy delikatnie
aplikować na skórę - nie wcierać. Preparat PoxClin CoolMousse ma postać lekkiej, gładkiej pianki, która w krótkim czasie jest wchłaniana
przez skórę.

W celu zapobiegania powstawaniu blizn: częstsze stosowanie preparatu zwiększa skuteczność. Pianka chroni skórę poprzez łagodzenie
swędzenia, i zmniejszenie ryzyka drapania oraz zakażenia. Zaleca się stosowanie pianki przed każdą zmianą ubrania przez dziecko oraz
każdorazowo, gdy zachodzi potrzeba zmniejszenia uciążliwości objawów.

 

SKŁAD:

Woda, żel z Aloe barbadensis, krospolimer galaktoarabinianu i kwasu poliglukuronowego, betaina, Laureth-9, PEG-40 uwodorniony olej
rycynowy, gliceryna, sól sodowa winianu kokoglukozydu, laurynian poligliceryny-10, fenoksyetanol z etyloheksylogliceryną, pantenol,
etyloheksylogliceryna, alantoina, wyciąg z ziela lawendy, wyciąg z kwiatów rumianku, kwas cytrynowy, wodorotlenek sodu.

 

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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