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Antypot, zasypka, 30g
 

Cena: 13,60 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 g

Postać puder lecz.

Producent ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY
"FARKO" S.C.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład 
Substancje czynne: kwas salicylowy, kwas borowy. 1g pudru zawiera 10mg kwasu salicylowego i 100mg kwasu borowego oraz
substancje pomocnicze: siarczan glinowo-potasowy, talk.

Działanie 
Nadmierna potliwość skóry stóp i towarzyszący jej nieprzyjemny zapach rozkładającego się potu to często spotykany problem. W takim
przypadku wskazany jest do stosowania produkt leczniczy w postaci zasypki Antypot. Zasypka zawiera połączenie dwóch kwasów –
salicylowego i borowego. Lek działa osuszająco, odkażająco, ściągająco, ponadto neutralizuje przykry zapach potu. Dodatkowo preparat
przeciwdziała rozwojowi grzybicy.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Antypot zasypka wskazany do stosowania u osób, które borykają się z problemem nadmiernej potliwości skóry stóp,
szczególnie w sytuacji, gdy potliwości towarzyszy nieprzyjemny zapach rozkładającego się potu. Produkt dla osób dorosłych.

Informacje dodatkowe
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i
światła. W przypadku wystąpienia nadmiernego podrażnienia, stanu zapalnego lub reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie
produktu. Należy unikać kontaktu z oczami oraz błonami śluzowymi. Nie jest zalecane stosowania na większe powierzchnie ciała i na
uszkodzonej skórze. Nie należy stosować długotrwale. Lek może wchodzić w interakcję z produktami leczniczymi, które powodują
miejscowe przekrwienie skóry.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować na rany oraz na stany zapalne i owrzodzenia
skóry. Nie stosować u dzieci oraz u kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
Działania niepożądane:
Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. Częstość nieznana: podrażnienie skóry, wysypka,
wysuszenie, stan zapalny skóry.

Dawkowanie
Stosować zgodnie z zaleceniami na ulotce. Do stosowania na nieuszkodzonej skórze. Zasypkę należy aplikować na dokładnie
oczyszczone i osuszone stopy. Produkt nanosić równomiernie na skórze stóp ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni między
palcami. Po aplikacji zasypki założyć skarpety lub pończochy. Lek stosować 1-2 razy dziennie w zależności od nasilenia problemu
potliwości stóp.
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