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Wortie Preparat do usuwania brodawek i kur
 

Cena: 36,77 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent VITAMED

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: wyrób medyczny

 

PRODUCENT: Vitamed, ul. Ostrowskiego 24, 97-213 Smardzewice

 

ILO??: 50ml

 

Wortie to ?atwy w u?yciu preparat "zamra?aj?cy" brodawki i kurzajki, dzia?aj?cy podobnie do krioterapii stosowanej przez lekarzy. 

 

DZIA?ANIE: Preparat Wortie precyzyjnie zamra?a kurzajk? lub brodawk? stóp a? do korzenia dzi?ki uniaklnemu i precyzyjnemu aplikatorowi. Zaokr?glony kszta?t
krioko?cówki Wortie umo?liwia dok?adne stosowanie preparatu wy??cznie na kurzajk? lub brodawk? stóp, bez oddzia?ywania na otaczaj?c? zdrow? skór?, co sprawia, ?e
aplikacja jest mniej bolesna.

 

WSKAZANIA: leczenie brodawek zwyk?ych (kurzajek) i brodawek stóp
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DAWKOWANIE: Postawi? pojemnik na stole lub innej równej powierzchni i zdj?? nasadk?. Trzymaj?c pojemnik w pozycji pionowej, na?o?y? ponownie nasadk? tak, aby
symbol strza?ki znalaz? si? nad symbolem zamra?ania. Nast?pnie naciska? nasadk? przez 3 sekundy (nie przekracza? 3 sekund). B?dzie s?yszalny d?wi?k aktywacji (syk).
Zdj?? nasadk? i sch?odzon? metalow? ko?cówk? precyzyjnie przy?o?y? do kurzajki (brodawki zwyk?ej na d?oni) na 20 sekund, do brodawki podeszwowej (na stopie) na 40
sekund.
W niektórych przypadkach, moczenie brodawki w ciep?ej wodzie przez kilka minut przed aplikacj? preparatu Wortie, mo?e wspomóc przenikanie zimna przez zrogowacia??
skór?, która utworzy?a si? na brodawce. 

 

SK?AD: eter dimetylowy

 

OSTRZE?ENIA: nie stosowa? u dzieci poni?ej 4 lat; w obszarze lub pobli?u twarzy, do?u pachowego, piersi, po?ladków i okolic narz?dów p?ciowych; w leczeniu znamion
wrodzonych, pieprzyków, brodawek z których wyrastaj? w?osy ani zmian w charakterze plam; na skórze wra?liwej, obj?tej stanem zapalnym, uszkodzonej, zranionej,
otwartej, zmienionej chorobowo lub sw?dz?cej. 

 

Je?li wyst?pi? jakiekolwiek objawy niepo??dane, w tym wszelkie mo?liwe objawy niepo??dane niewymienione w ulotce, nale?y zwróci? si? do lekarza lub farmaceuty.

 

Przed u?yciem zapoznaj si? z tre?ci? ulotki do??czonej do opakowania b?d? skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy preparat niew?a?ciwie stosowany zagra?a
Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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