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SCHOLL spray do usuwania kurzajek i brodawek 80 ml
 

Cena: 57,99 PLN

Opis słownikowy

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

OpisSCHOLL spray do usuwania kurzajek i brodawek 80 mlBrodawka nazywana również potocznie kurzajką to niewielka grudka na
skórze. Jest ona spowodowana zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Najczęściej dostrzec można kurzajkę na stopie lub
dłoni, ale może ona pojawić się także na ramionach, nogach oraz skórze twarzy.Ponieważ zmiany są nieestetyczne i zwykle irytujące
warto sięgnąć po skuteczny sposób na kurzajki – Spray do usuwania kurzajek i brodawek Scholl.WskazaniaSpray do usuwania kurzajek
i brodawek marki Scholl:oparty jest na metodzie stosowanej przez lekarzy i specjalistów,jest łatwy w aplikacji,zamraża kurzajki,może
usunąć kurzajkę już po pierwszej aplikacji.DziałanieJak działa Scholl Spray do usuwania kurzajek i brodawek?Spray Scholl to skuteczny
preparat na kurzajki oparty na metodzie usuwania brodawek i kurzajek stosowanej przez lekarzy i specjalistów. Spray wykorzystuje
metodę zamrażania ciekłym azotem. Usuwanie kurzajek i brodawek na zimno pozwala szybko pozbyć się problemu oraz zapobiega jego
nawracaniu.Po zastosowaniu Sprayu do usuwania kurzajek i brodawek Scholl powstaje niewielki pęcherzyk. Kurzajka lub brodawka
odpada w ciągu ok. 10-14 dni. W miejscu zmiany pojawia się zdrowa i gładka skóra.Jak stosować Spray do usuwania kurzajek i
brodawek?Zgodnie z załączoną ulotką doprowadź spray do temperatury zamrażania (zajmie Ci to ok. 30 sekund). Przy użyciu
załączonego aplikatora nakieruj pojemnik na kurzajkę, a następnie przytrzymaj pojemnik w miejscu kurzajki przez 30 sekund. Po użyciu
wyrzuć aplikator.Czy mogę leczyć kurzajki u dzieci preparatem Scholl?Tak, środek na kurzajki Scholl jest odpowiedni dla dorosłych i dla
dzieci już od 4 roku życia. Jedno opakowanie starcza aż na 12 zabiegów.Ważne 

Informacja dla diabetyków:

Ten produkt NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY przez diabetyków oraz osoby ze słabym krążeniem krwi.
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