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PoxClin CoolMousse ospa wietrzna pianka 100 ml
 

Cena: 34,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent VITAMED

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

PoxClin CoolMousse, dla dzieci chorych na ospę wietrzną, pianka, 100ml

Preparat PoxClin CoolMousse opracowano w celu łagodzenia objawów ospy wietrznej na dużych obszarach skóry. Pianka CoolMousse
jest łatwa do rozprowadzania i bez potrzeby wcierania. Preparat CoolMousse zapewnia natychmiastowy efekt chłodzenia skóry, co
znacznie łagodzi swędzenie. Można stosować go zawsze, kiedy konieczne jest zmniejszenie świądu. PoxClin zawiera 2QR - bioaktywny
bloker bakterii, który wspomaga naturalny układ odpornościowy skóry dziecka, hamując rozwój chorobotwórczych bakterii.

Wskazania: preparat PoxClin CoolMousse stosuje się w celu szybkiego złagodzenia podrażnienia, świądu i nadwrażliwości
towarzyszących ospie wietrznej.

Sposób użycia: leczenie dużych powierzchni skóry zmienionych przez ospę wietrzną: preparat PoxClin CoolMousse należy nanosić w
dużej ilości trzy razy dziennie lub każdorazowo, gdy istnieje potrzeba złagodzenia objawów spowodowanych wysypką. Piankę należy
delikatnie aplikować na skórę - nie wcierać. Preparat PoxClin CoolMousse ma postać lekkiej, gładkiej pianki, która w krótkim czasie jest
wchłaniana przez skórę.
W celu zapobiegania powstawaniu blizn: częstsze stosowanie preparatu zwiększa skuteczność. Pianka chroni skórę poprzez łagodzenie
swędzenia, i zmniejszenie ryzyka drapania oraz zakażenia. Zaleca się stosowanie pianki przed każdą zmianą ubrania przez dziecko oraz
każdorazowo, gdy zachodzi potrzeba zmniejszenia uciążliwości objawów.

Skład: woda, żel z Aloe barbadensis, krospolimer galaktoarabinianu i kwasu poliglukuronowego, betaina, Laureth-9, PEG-40 uwodorniony
olej rycynowy, gliceryna, sól sodowa winianu kokoglukozydu, laurynian poligliceryny-10, fenoksyetanol z etyloheksylogliceryną, pantenol,
etyloheksylogliceryna, alantoina, wyciąg z ziela lawendy, wyciąg z kwiatów rumianku, kwas cytrynowy, wodorotlenek sodu.

Ważne wskazówki:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W przypadku dostania się preparatu PoxClin CoolMousse do oczu należy je przepłukać dużą ilością czystej wody. Jeżeli podrażnienie
będzie się utrzymywać, należy skonsultować się z lekarzem.
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