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EXCILOR 2w1 Leczenie Brodawek i Kurzajek 1 opakowanie
 

Cena: 43,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 op.

Postać -

Producent MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościEXCILOR 2w1 Leczenie Brodawek i Kurzajek 1 opakowanieExcilor Leczenie Brodawek i Kurzajek 2 w1 to wyrób medyczny
do samodzielnego stosowania, skutecznego i szybkiego leczenia zwykłych brodawek na dłoniach i stopach. Urządzenie składa się z 2
produktów. Niebieski zbiornik, zawierający środek zamrażający (Cryo-Active ™) oraz biały aplikator, zawierający żel (TCA-Active ™) łączą
krioterapię oraz terapię kwasową w jednym urządzeniu. Jest to połączenie dwóch najczęstszych metod leczenia dla uzyskania
szybszych rezultatów. Poprzez szybkie zamrożenie (-45 ℃) korzenia brodawki i złuszczanie zainfekowanej skóry, pogrubiona warstwa
skóry brodawki oraz wirus ją wywołujący są usuwane, a w to miejsce pojawia się zdrowa, odnowiona skóra.Sposób użyciaKrioterapię
zastosuj 1 raz dziennie pierwszego dnia, a terapię kwasową 2 razy dziennie przez kolejne 4 dni.Przed rozpoczęciem leczenia wielu
brodawek, przy pierwszym zastosowaniu produktu, należy leczyć tylko jedną brodawkę w celu sprawdzenia efektu działania na
skórze.Leczenie kolejnej brodawki można rozpocząć tylko, jeśli nie wystąpią żadne skutki uboczne (zazwyczaj w ciągu 5 dni).Jeśli kilka
brodawek występuje w niewielkiej odległości od siebie wynoszącej ok. 1 cm, przed rozpoczęciem leczenia kolejnej brodawki należy
odczekać, aż skóra powróci do normalnego stanu (może to potrwać do 6 tygodni)Jeśli brodawka nie zniknie całkowicie, leczenie można
powtórzyć maksymalnie 3 razy.Powtórzyć cały schemat leczenia po odczekaniu minimum 4 dni do tygodnia.WażneTYLKO do brodawek
i kurzajek na dłoniach lub stopach.SkładnikiSubstancja zamrażająca, TCA-Active™ (na bazie kwasu trichlorooctowego), Carbopol,
Woda.ProducentProducent:A&D Pharma Polandal. Jerozolimskie 146,02-305 WarszawaDystrybutor:MagnaPharm Poland Sp. z o.o.,

Al. Jerozolimskie 146 D,02-305 Warszawa
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