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Zoxiderm 150 emulsja 150 ml
 

Cena: 29,13 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać emulsja

Producent AXXON SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: AFLOFARM

ILOŚĆ: 150 ml

 

OPIS:

Zoxiderm 150 to emulsja stosowana w łojotokowym zapaleniu skóry i łupieżu do skóry gładkiej i owłosionej.

 

DZIAŁANIE:

Zoxiderm jest wskazany w leczeniu chorób o różnej etiologii i charakterze, w obrębie owłosionej skóry głowy oraz innych części ciała, w
tym łojotokowego zapalenia skóry, łupieżu oraz łupieżu pstrego. Zoxiderm może być stosowany w przypadku wystąpienia ciemieniuchy
u niemowląt tylko po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Preparat wypełnia wolne przestrzenie warstwy rogowej naskórka tworząc
wodoodporną barierę ochronną. Zabezpiecza ona skórę przed nadmiernym wysychaniem, pękaniem, łuszczeniem się, zaczerwienieniem,
regenerując przy tym jej fizjologiczne właściwości i likwidując dolegliwości w postaci uczucia pieczenia, świądu i ściągnięcia.

 

SPOSÓB UŻYCIA:
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W łojotokowym zapaleniu skóry i łupieżu Zoxiderm należy stosować 2-3 razy w tygodniu. W łupieżu pstrym stosować zgodnie z
zaleceniami lekarza zwykle 1 raz dziennie przez 3-5 dni. Po ustąpieniu objawów wskazane jest także profilaktyczne stosowanie
preparatu 1 raz w tygodniu. Po umyciu, w wilgotną skórę należy delikatnie wmasować niewielką ilość emulsji (ok.10 ml) i po około 5
minutach spłukać letnią wodą bez dodatku środków myjących.

 

SKŁAD:

Zinc Pyrithione, Climbazole, Piroctone Olamine, Panthenol, Aqua, Propylene Glycol, Cyclomethicone, Sodium Polyacrylate, Hydrogenated
Polydecene, Trideceth-6, Sodium Laneth-40 Maleate/Styrene Sulfonate Copolymer, Horsetail Extract, Ceteareth-25, Undecylenamide
DEA.

 

OSTRZEŻENIA: 

Stosowanie Zoxiderm 150 jest niewskazane u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na jakikolwiek składnik preparatu.

W przypadku wystąpienia ciemieniuchy u niemowląt wyrób medyczny Zoxiderm 150 może być stosowany tylko po wcześniejszej
konsultacji z lekarzem. Zoxiderm 150 nie powinien być stosowany z innymi preparatami o podobnym działaniu.

 

Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami W razie dostania się emulsji do oczu, natychmiast spłukać woda.

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, należy powiadomić o tym lekarza lub farmaceutę.
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