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Lefrosch Versic, Emulsja przeciwgrzybicza-złuszczająca,
łupież pstry, 110ml
 

Cena: 54,44 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent LEFROSCH PU-H-P

Opis produktu
 

Versic dzięki zawartości piroktonu olaminy oraz kwasu mlekowego działa przeciwgrzybiczo i złuszczająco. Równoczesne zastosowanie
substancji hamującej rozwój zakażenia grzybiczego ze składnikiem powodującym powierzchowną eksfoliację zwiększa szybkość i
skuteczność działania preparatu. Nowoczesna formuła emulsji pozwala ją stosować z zachowaniem wysokiego komfortu użycia.

Skład 

PIROKTON OLAMINY #℣佐⌡⌀　Ⰰ㔀─⌡⍃倣℣- mieszanina dwóch związków wykazuje działanie przeciwzapalne i eliminujące mikroflorę obecną w
obrębie zmian łupieżowych. Hamuje rozwój grzyba odpowiedzialnego za objawy łupieżu - PITYROSPORUM OVALE
(MALASSEZIA FURFUR). Normalizuje i przywraca równowagę mikroflory naskórka, zapobiegając nawrotom łupieżu.
KWAS MLEKOWY #℣佐⌡⌀㔀Ⰰ　─⌡⍃倣℣ – należy do grupy kwasów alfa-hydroksylowych #℣佐⌡⌀䄀䠀䄀⌡⍃倣℣. Występuje naturalnie w ludzkim organizmie,
dlatego jest nietoksyczny i całkowicie bezpieczny. Kwas mlekowy działa łagodnie nie podrażnia i jest bezpieczny w
zastosowaniu, a jednocześnie jest bardzo skuteczny. Posiada właściwości złuszczające. Nawilża, pomaga utrzymać
fizjologiczne pH skóry, stymuluje syntezę ceramidów. Zastosowane stężenie kwasu mlekowego w emulsji VERSIC powoduje
osłabienie wzajemnego przylegania korneocytów, na skutek czego usuwany jest zrogowaciały naskórek.

Wskazania

łupież pstry, powierzchowne grzybice skóry wymagające równoczesnej powierzchownej eksfoliacji.

Przeciwwskazania
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Ciąża, okres karmienia piersią, Wiek poniżej 12 roku życia, Nie stosować emulsji na uszkodzoną skórę, na błony śluzowe oraz okolice
moczowo-płciowe, Nie stosować u osób z niewydolnością wątroby i nerek, Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia
lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Zastosowanie

Emulsję stosować 2 razy dziennie #℣佐⌡⌀爀愀渀漀 椀 眀椀攀挀稀漀爀攀洀⌡⍃倣℣ przez 7-10 dni, Emulsję należy pozostawić na skórze do wchłonięcia, nie zmywając,
W przypadku łupieżu pstrego wskazane jest równoczesne zastosowanie szamponu zawierającego ketokonazol #℣佐⌡⌀䌀愀瀀椀琀椀猀 䐀甀漀⌡⍃倣℣ do mycia
głowy #℣佐⌡⌀挀漀搀稀椀攀渀渀椀攀 瀀爀稀攀稀 㜀ⴀ　 搀渀椀⌡⍃倣℣ oraz powtórzenie aplikacji #℣佐⌡⌀嘀攀爀猀椀挀 ⬀ 䌀愀瀀椀琀椀猀 䐀甀漀⌡⍃倣℣ przez 4 kolejne dni po miesiącu i dwóch miesiącach.
Takie postępowanie zmniejsza szansę ponownego wystąpienia objawów łupieżu pstrego, Jeśli łupież pstry występował w postaci
jasnych plam na skórze, objaw ten nie będzie zanikał w trakcie stosowania preparatu. Jasne plamy ustąpią w trakcie naturalnego
procesu opalania skóry po zakończeniu stosowania preparatu, W trakcie stosowania preparatu oraz przez następne 5 dni nie należy
eksponować skóry na promienie UV.

Uwaga

Po otwarciu opakowania preparat może stopniowo zmienić barwę na różową #℣佐⌡⌀欀漀渀琀愀欀琀 稀攀 嬀眀椀愀琁䈀攀洀 椀 瀀漀眀椀攀琀爀稀攀洀⌡⍃倣℣. Zmiana barwy
pozostaje bez wpływu na wartość użytkową preparatu.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

