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Wartix Środek d/usuw.kurzajek 38 ml
 

Cena: 52,79 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 38 ml

Postać -

Producent GENEXO SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

WARTIX środek do wymrażania kurzajek to 15 dawek skutecznej i bezpiecznej kuracji (krioterapia) mającej na celu likwidację kurzajek.
Wartix środek do wymrażania kurzajek jest bezpieczny i nieskomplikowany w użyciu. Specjalny aplikator pozwala na precyzyjne użycie
dokładnie w miejscu, gdzie znajduje się kurzajka, co pozwala ominąć zdrowe partie skóry. Preparat Wartix do wymrażania kurzajek
samodzielnie odmierza dawki, co jest bezpieczne i niekłopotliwe dla pacjenta. Aplikator Wartix należy przytrzymać na kurzajce co
najmniej 10 sekund, a następnie zdjąć aplikator z kurzajki. Po zabiegu może pojawić się delikatne mrowienie lub niewielki ból. Od
momentu zastosowania preparatu Wartix do wymrażania kurzajek po uzyskanie pożądanego efektu na skórze może minąć od 10-14 dni.
Po zabiegu zamrażania kurzajka odpada odsłaniając zdrową skórę. Wymrażanie kurzajek z użyciem preparatu Wartix może
spowodować pojawienie się na skórze zaczerwienienia lub pęcherzy. Jest to zjawisko normalne i nie powinno budzić niepokoju.

Cechy preparatu Wartix na kurzajki:
•Skuteczny - w 10 sekund wymraża kurzajkę aż po jej rdzeń
•Bezpieczny - posiada mechanizm samoczynnego odmierzania dawki
•Przyjazny dla dzieci - działa szybko, pozwala uniknąć zbędnego bólu
•Łatwy w użyciu - innowacyjny aplikator bezpośrednio gotowy do użycia
•Wystarczy jednokrotne użycie

Po 10 - 14 dniach od zamrożenia kurzajki, powinna ona odpaść. Do tego czasu pod spodem odtwarza się zdrowy naskórek.

UWAGI:
W większości przypadków pojedyncze zastosowanie WARTIX jest wystarczające. Jeżeli kurzajka nie odpadnie w ciągu dwóch tygodni
od wymrażania, zabieg można powtórzyć. Czasami pomocne jest, przed zastosowaniem WARTIX, namoczenie kurzajki w wodzie, żeby
ją zmiękczyć. Jedną kurzajkę można wymrażać maksymalnie cztery razy (przy czym należy zachować dwutygodniowy odstęp czasu
między kolejnymi zabiegami). Jeżeli po czterech próbach kurzajka nie odpadnie, najlepiej zgłosić się do lekarza. W przypadku małej
grupy brodawek położonych blisko siebie, najlepiej wymrozić każdą z osobna, zachowując dwutygodniowy odstęp czasu między
kolejnymi zabiegami.
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Jeżeli nie są Państwo pewni, czy zmiana skórna jest kurzajką, najlepiej skonsultować się z lekarzem.

Nie wolno stosować WARTIX:
•U dzieci poniżej 4. roku życia.
•U chorych na cukrzycę lub z zaburzeniami krążenia.
•W przypadku podrażnienia lub zapalenia skóry.
•Jeżeli nie są Państwo pewni, że dana zmiana jest kurzajką.
•W miejscach, w których występuje delikatna skóra, takich jak: twarz, szyja, pachy, biust i pośladki.
•W leczeniu brodawek na narządach płciowych.
•W leczeniu znamion, (owłosionych) pieprzyków ani żadnych innych zmian skórnych mających dziwny wygląd.
•U osób, które są uczulone na zimno.
•W skojarzeniu z żadną inną metodą leczenia kurzajek.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

