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Zoxin-med szamp.leczn. 0,02g/ml 6sasz.a6ml
 

cena: 14,72 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,02 g/ml

Opakowanie 6 sasz.a 6ml

Postać szamp.leczn.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ketoconazolum

Opis produktu
 

Jest to szampon na łupież z ketokonazolem, substancją wykazującą skuteczność wobec drożdżaków odpowiedzialnych za
powstawanie łupieżu. Zoxin Med może być pomocny w leczeniu łupieżu skóry głowy i innych części ciała. Wskazania stosowania
szamponu leczniczego Zoxin Med: Wskazania do stosowania produktu to: • łupież skóry głowy, • łojotokowe zapalenie skóry, • łupież
pstry. Zoxin Med to szampon leczniczy przeciwłupieżowy zwalczający nie tylko objawy, ale także najczęstszą przyczynę łupieżu czyli
drożdżaki z rodzaju Malassezia. Saszetki Zoxin Med szampon przeciwłupieżowy - właściwości: Podstawowym składnikiem szamponu
Zoxin-med jest 2% ketokonazol - substancja o działaniu przeciwgrzybicznym. Dzięki zawartości tego składnika Zoxin-med zwalcza
grzyby, które są przyczyną łupieżu. Zoxin-med może być także stosowany profilaktycznie. Produkt leczniczy Zoxin-med jest wskazany w
profilaktyce i leczeniu miejscowym zakażeń grzybiczych skóry, wywołanych przez drożdżaki z rodzaju Malassezia: w łupieżu skóry
głowy, w łojotokowym zapaleniu skóry, w łupieżu pstrym. Sposób użycia: Niewielką ilość szamponu nanieść na mokre włosy. Delikatnie
masować skórę głowy wcierając szampon przez co najmniej 1 minutę. Pozostawić szampon na głowie przez minimum 5 minut.
Dokładnie spłukać ciepłą wodą. Zaleca się myć w ten sposób włosy dwa- trzy razy w tygodniu przez okres miesiąca. Szampon Zoxin
Med - skład: 1 ml szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu (Ketoconazolum).

Wskazania
Łupież, łojotokowe zapalenie skóry łupież pstry.

Skład
Substancja czynna : Ketokonazol.
Substancje pomocnicze : Sodu lauryloeterosiarczan, betaina kokosowa, dietanoloamid kwasów oleju kokosowego, glikozydy kwasów oleju
kokosowego oleinian glicerolu, all-rac-a-tokoferol, polisorbat 20, imidomocznik, czerwień koszenilową , kompozycja zapachowa 60910, sodu
chlorek, kwas solny, woda oczyszczona.
Jeden ml szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu.

Dawkowanie
Dorośli : ŁUPIEŻ PSTRY - 1 dziennie przez 5 dni
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ŁUPIEŻ GŁOWY - 2 x w tygodniu przez 2 do 4 tygodni.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

