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ACTIDERMA maść 75 ml
 

Cena: 41,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać maść

Producent APC INSTYTUT SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaACTIDERMA maść 75 mlActiderma pur to maść z wysokiej jakości wysokooczyszczonej parafiny wzbogacona o glicerynę i
witaminę E (zgodnie z normą europejskiej Farmakopei). Nie zawiera farmakologicznych substancji czynnych, w tym np. hormonów,
parabenów, konserwantów, jak również substancji zapachowych. Dzięki temu istnieje możliwość jej szerokiego zastosowania w
dermatologii, ginekologii, uroginekologii (również w trakcie pessaroterapii). Do stosowania w przypadku dolegliwości spowodowanych
suchością skóry i błon śluzowych, w tym pochwy i zewnętrznych okolic intymnych. Nie zawiera składników hormonalnych (estrogenów)
i dlatego można go stosować również razem z systemowym hormonalnym leczeniem menopauzy (HLM) lub naprzemiennie z
estrogenowymi kremami lub globulkami dopochwowymi. Może byś stosowana razem z globulkami uzupełniającymi prawidłową florę
bakteryjną pochwy. Maść jest dobrze tolerowana przez osoby ze skłonnościami do alergii. Produkt nie ma ograniczeń
wieku.DziałanieZostała specjalnie opracowana dla skóry suchej i wrażliwej oraz błon śluzowych w celu regeneracji, wygładzania,
zmiękczania, odżywiania, likwidacji świądu i pieczenia oraz zapewnienia niezbędnej wilgotności. Wspiera fizjologiczne środowisko skóry
i błon śluzowych pomagając w ich funkcjach ochronnych. Poleca się zastosować ją przed aktywnością sportową. Zapobiega działaniu
szkodliwych warunków atmosferycznych, otarciom, podrażnieniom z powodu częstego mycia. Regularnie stosowana jako środek
pomocniczy w profilaktyce suchości i podrażnień pochwy i okolic intymnych zapewnia odpowiednie nawilżenie. Może być stosowany
jako środek poślizgowy przed kontaktami seksualnymi. Wskazany u osób z suchością, pieczeniem, świądem i bólem spowodowanym
otarciami okolic intymnych podczas stosunku płciowego, np. u kobiet z niedoborem estrogenów podczas menopauzy i po radioterapii.
Zapobiega uszkodzeniom skóry i śluzówki, dlatego maść może być stosowana wspomagająco podczas leczenia chorób w obszarze
anogenitalnym u kobiety, jak i mężczyzny.Maść łatwo się rozprowadza, a jej konsystencja umożliwia łatwą aplikację, przez co produkt
może być stosowany na bardzo delikatne obszary skóry i błon śluzowych narządów płciowych lub okolicę odbytu. Tworzy film ochronny
zapobiegając przedostawaniu się czynników chorobotwórczych (bakterii, grzybów), dzięki czemu w znacznym stopniu zapobiega
powstawaniu nowych infekcji. Doskonale nadaje się do pielęgnacji, ponieważ poprzez wytworzenie filmu ochronnego zamyka
uszkodzone miejsca na skórze i błonach śluzowych. Może być stosowana pomocniczo w leczeniu różnych dermatoz np.: łuszczycy,
atopii. Maść została przetestowana dermatologicznie w Uniwersytecie w Lubece (Niemcy).Sposób użyciaW zależności od potrzeb:do
kilku razy dziennie nakładać Aciderme pur na skórę i błony śluzowe, zwłaszcza na miejsca wrażliwe i uszkodzone mechanicznie,

- profilaktycznie po myciu kilka razy dziennie na skórę i błony śluzowe w celu pielęgnacji miejsc wrażliwych, w razie potrzeby przed
stosunkiem płciowym (zwłaszcza w związku z objawami suchości okolic intymnych). Produkt stosować wyłącznie zgodnie z
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przeznaczeniem. Nie jest lekiem i nie zastąpi koniecznej terapii, natomiast może towarzyszyć właściwej terapii.

Przeciwwskazania:Nie stosować produktu: w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników,do oczu.Po użyciu maści nie
stosować prezerwatyw lateksowych (można zamiast nich używać prezerwatywy z poliuretanu lub AT-10 na bazie sztucznej
żywicy).SkładParaffinum liquidum, Petrolatum, Paraffinum, Glycerine, Tocopheryl acetate
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