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LOXON 2% płyn 60 ml
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Producent SANOFI AVENTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaLOXON 2% płyn 60 mlLoxon 2% to lek na łysienie androgenowe w postaci płynu do stosowania na skórę głowy. Formuła
preparatu została oparta o minoksydyl – substancję czynną, która odwraca lub hamuje miniaturyzację mieszków włosowych. Jej
zadaniem jest również silne pobudzenie procesu namnażania się komórek mieszków w fazie wzrostu włosów. Loxon 2% dedykowany
jest leczeniu łysienia androgenowego. Lek przeznaczony do stosowania wyłącznie u osób, które ukończyły 18 lat i nie przekroczyły 65.
roku życia.Łysienie androgenowe u kobiet i mężczyzn to choroba postępująca. Polega na genetycznie uwarunkowanej nadwrażliwości
na dihydrotestosteron, aktywną formę testosteronu.1 Androgenowe wypadanie włosów można leczyć z pomocą leku Loxon –
zahamowanie tego procesu następuje już w drugim miesiącu stosowania preparatu. Porost włosów najczęściej rozpoczyna się po 4
miesiącach regularnego stosowania leku Loxon 2%. Maksymalny efekt leczenia łysienia androgenowego z wykorzystaniem preparatu
uzyskuje się po około 12 miesiącach.DziałaniePłyn na wypadanie włosów Loxon 2% jest lekiem wykorzystywanym podczas leczenia
łysienia androgenowego. Preparat działa poprzez:hamowanie oraz odwracanie miniaturyzacji mieszków włosowych;pobudzanie procesu
namnażania się komórek mieszków w fazie wzrostu włosów;pobudzanie do porostu włosów.Pierwsze efekty leczenia można zauważyć
w drugim miesiącu systematycznego stosowania leku. Porost włosów rozpoczyna się po 4 miesiącach kuracji, a efekt maksymalny po
upływie około 12 miesięcy regularnego używania płynu na skórę Loxon 2%. Wyniki leczenia zależą od systematyczności stosowania
Loxon 2% i indywidualnych cech pacjenta.Sposób użyciaLek na łysienie Loxon 2% należy stosować zgodnie z opisem, który podano na
ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.Loxon 2% jak stosować:należy rozpylić 1 ml płynu na skórę w miejscu
łysienia, a następnie delikatnie wmasować;1 rozpylenie preparatu ma objętość 0,1 ml ( średnia objętość 10 rozpyleń wynosi 1 ml);nie
należy przekraczać 2 ml w ciągu doby.Uwaga: po nałożeniu płynu Loxon na skórę głowy należy dokładnie umyć ręce.Nie należy
stosować leku Loxon 2% który jest wskazany do leczenia łysienia androgenowego w czasie stosowania innych leków podawanych
miejscowo.Skład1 ml płynu na skórę zawiera 20 mg minoksydylu (Minoxidilum).W preparacie Loxon 2% znajduje się substancja czynna
minoksydyl, która pobudza porost włosów w łysieniu androgenowym u kobiet i u mężczyzn. Dzięki swoim właściwościom odwraca lub
hamuje proces zwany miniaturyzacją mieszków włosowych, działając silnie pobudzająco na namnażanie się komórek mieszków w fazie
wzrostu. W formule płynu na skórę Loxon 2% znajdują się też substancje pomocnicze:glikol propylenowy,etanol 96%,woda
oczyszczona,kwas cytrynowy.
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