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Cepan, krem, 35g
 

Cena: 18,43 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent UNIA ZAKŁ.FARMAC.-AEROZOLOWE

Opis produktu
 

Cepan to lek w postaci kremu do stosowania miejscowego na skórę. Powoduje uelastycznienie blizny, jej spłaszczenie i zblednięcie.
Dodatkowo zastosowanie leku Cepan odpowiednio wcześnie zapobiega powstawaniu nowych blizn. Cepan hamuje tworzenie się
przerosłych blizn. Ponadto wzmaga zmiękczenie, pęcznienie, a także rozluźnienie tkanki bliznowatej, wpływając korzystnie na strukturę
kolagenu. Co ważne lek bardzo łatwo przenika w głąb blizny, przyspiesza regenerację tkanki, zmniejszając reakcję zapalną, a także znosi
uczucie napięcia i świądu. W swoim składzie zawiera aż cztery substancje czynne: wyciąg etanolowy z cebuli, wyciąg z rumianku,
heparynę sodową i alantoinę. 

Wskazania

Miejscowe leczenie blizn i bliznowców (keloidów) po oparzeniach i zabiegach chirurgicznych; leczenie przykurczy; leczenie blizn powiek;
leczenie blizn po czyrakach, owrzodzeniach i trądziku.

Skład
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100 g kremu zawiera: 

substancje czynne: wyciąg etanolowy z cebuli 20 g, wyciąg z rumianku 5 g, heparyna sodowa 5000 IU, alantoina 1 g
substancje pomocnicze: mieszanina alkoholu cetoatearylowego i sodu larylosiarczanu, parafina ciekła, wazelina biała, samo
emulgująca mieszanina moni i diglicerydów wysoko nasyconych kwasów tłuszczowych i potasu stearynianu, glicerol, metylu
parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

 

Działanie

Lek powoduje uelastycznienie blizny, jej spłaszczenie i zblednięcie.

Zastosowanie leku Cepan odpowiednio wcześnie zapobiega powstawaniu blizn.

Cepan zapobiega tworzeniu się przerosłych blizn.

Wzmaga pęcznienie, zmiękczenie i rozluźnienie tkanki bliznowatej, wpływając korzystnie na strukturę kolagenu.

Przyspiesza regenerację tkanki, zmniejszając reakcję zapalną, a także znosi uczucie napięcia i świądu.

Dawkowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej: 

Dorośli i dzieci:  cienką warstwę kremu Cepan nałóż na bliznę, lekko masując, 2 lub 3 razy na dobę.
W leczeniu starych i stwardniałych blizn oraz w przykurczach niewielką ilość kremu nałóż na jałowy gazik i przyłóż go na bliznę
na 30 do 60 minut.

 

Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek ze składników leku.
Nie zaleca się stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

 

 

 

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

