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Masc na odleżyny maść 130 g
 

Cena: 28,40 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 130 g

Postać maść

Producent MARIA LISOWSKA LABORATORIUM
FARMACEUTYCZNO-KOSMETYCZNE
PAMPA

Rejestracja Lek homeopatyczny

Opis produktu
 

Opis

Produkt homeopatyczny Maść na odleżyny przyczynia się do zmniejszenia nasilenia zmian chorobowych występujących w odleżynach,
powierzchniowych uszkodzeniach skóry, krwiakach (siniakach) po urazach, w odparzeniach i w stanach maceracji naskórka.

Wskazania
Odleżyny, krwiaki (siniaki) po urazach, powierzchniowe uszkodzenia skóry, odparzenia i stany maceracji naskórka.

Skład
100g maści zawiera: substancje czynne: Chamomilla recutita TM 5,0g, Hamamelis virginiana TM 5,0g, Calendula officinalis D2 5,0g; oraz
substancje pomocnicze: wodorotlenek sodu, 4-hydroksybenzoesan etylu, biała wazelina, ciekła parafina, polisorbat 60,monostearynian
glicerolu, alkohol cetostearylowy, woda oczyszczona, gliceryna, imidazolidynylomocznik, kwas benzoesowy.

Działanie
Zmniejszanie nasilenia zmian chorobowych występujących w odleżynach, w krwiakach (siniakach) po urazach, w odparzeniach, w
powierzchniowych uszkodzeniach skóry i w stanach maceracji naskórka.

Dawkowanie
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, miejsca dotknięte schorzeniem smarować 1-2 razy dziennie (rano i wieczorem), w razie konieczności
częściej, pozostawiając cienką warstwę na skórze do wchłonięcia.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników leku; nadwrażliwość na rośliny z rodziny astrowatych/złożonych (np. rumianek, nagietek).

Przechowywanie
Przechowywanie w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Działania niepożądane
Nie stwierdzono. W razie wystąpienia niepokojących objawów należy zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem.

Interakcje

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

 
Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji z innymi lekami i innych rodzajów interakcji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie należy stosować leku jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Nie stosować u dzieci bez porozumienia z
lekarzem. Nie stosować po upływie terminu ważności. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży lub laktacji, w związku z
czym nie należy stosować leku w tym okresie bez porozumienia z lekarzem.
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