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UNDOFEN KRIOTERAPIA aerozol na skórę 50 ml [12 aplikacji]
 

Cena: 38,49 PLN

Opis słownikowy

Producent OMEGA PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

OpisUNDOFEN KRIOTERAPIA aerozol na skórę 50 ml (12 aplikacji)Wyrób medyczny Undofen Krioterapia to prosty i skuteczny sposób
na kurzajki. Preparat pozwala pozbyć się narośli za pomocą tej samej metody zamrażania, której używają lekarze. Zapewnia
natychmiastowe wymrażanie kurzajek aż do korzenia, w wyniku czego te stopniowo zanikają lub całkowicie odpadają po kilku dniach,
odsłaniając zupełnie nowy i zdrowy naskórek. Wyrób medyczny Undofen Krioterapia uznawany jest za numer 1 w Polsce wśród
domowych sposobów leczenia kurzajek.Undofen Krioterapia – korzyści stosowaniaWyrób medyczny na kurzajki Undofen Krioterapia
pozwala na samodzielne usuwanie kurzajek w zaciszu własnego domu, bez konieczności udawania się do lekarza – zazwyczaj już jeden
zabieg umożliwia całkowite jej usunięcie. Wymrażanie kurzajek sprawia, że te odpadają po 10–14 dniach od zastosowania preparatu, a
zestaw 12 jednorazowych aplikatorów zabezpiecza przed przenoszeniem wirusa HPV.Preparat na kurzajki można stosować u dzieci już
od 4. roku życia.Odpowiedni do usuwania kurzajek na skórze dłoni i stóp.Sposób użyciaŚrodek na brodawki Undofen Krioterapia usuwa
różne rodzaje brodawek. O ile mniejsze kurzajki jest w stanie zlikwidować już po pierwszym zabiegu, o tyle duże mogą wymagać więcej
niż jednego zastosowania preparatu. Jeżeli wymrażanie kurzajek nie powiedzie się za pierwszym razem i kurzajka nie zniknie po 10–14
dniach, zabieg można bezpiecznie powtórzyć. Ale uwaga! Aplikatora piankowego można użyć tylko raz, a następnie należy go
wyrzucić.Preparat na kurzajki Undofen Krioterapia nie może być stosowany w miejscach, gdzie skóra jest cienka lub wrażliwa, takich jak:
twarz, szyja, pachy, piersi, pośladki i narządy płciowe. Nie powinien być stosowany na podrażnioną skórę oraz obszary zainfekowane,
zaczerwienione lub wykazujące jakiekolwiek oznaki stanu zapalnego. Preparatu nie można stosować na owłosionych brodawkach,
znamionach, ciemnych pieprzykach oraz na skórze o zmienionym kolorze.Przed leczeniem dobrze jest najpierw wymoczyć skórę w
ciepłej wodzie przez około 5 minut, a następnie zetrzeć pilniczkiem zrogowaciały naskórek w okolicy brodawki. Aby wykonać zabieg,
należy umieścić piankowy aplikator w uchwycie. Następnie wcisnąć trzymany za uchwyt aplikator do pojemnika z aerozolem na 3
sekundy i odczekać 20 sekund po nasyceniu pianki, aby dodatkowo zredukować temperaturę. Na koniec należy przyłożyć biały czubek
aplikatora piankowego do brodawki.w przypadku brodawek zwykłych: przytrzymać aplikator przez 20 sekundw przypadku brodawek
stóp: przytrzymać aplikator przez 40 sekundPo przyłożeniu aplikatora piankowego do brodawki skóra może stać się biała i mogą
wystąpić lekkie ból i pieczenie, będące reakcją na zamrażanie. Po odsunięciu aplikatora prawidłowy kolor skóry powróci. Uczucie
pieczenia i niewielkiego bólu natychmiast się zmniejszy.SkładUndofen Krioterapia to zestaw, na który składają się:pojemnik z aerozolem
o poj. 50 ml, zawierający nieszkodliwą dla środowiska mieszankę eteru dimetylowego i propanu CE 0344,12 aplikatorów piankowych
jednorazowego użytku (do 12 zastosowań),uchwyt wielokrotnego użytku na aplikator piankowy,pilniczek wielokrotnego użytku CEulotka
informacyjna.
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