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Acerin płyn na odciski, 8 g
 

Cena: 11,45 zł

Opis słownikowy

Dawka (0,195g+0,098g)/g

Opakowanie 8 g

Postać płyn do stos.na skórę

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Acidum salicylicum, Acidum lacticum

Opis produktu
 

Acerin płyn na skórę jest lekiem przeznaczonym do stosowania w celu usuwania odcisków i zgrubiałej skóry.

Działanie:
Acerin płyn na skórę zawiera 2 substancje czynne,

Kwas salicylowy - działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie.

Kwas mlekowy - jest środkiem żrącym, który niszczy zrogowaciałą warstwę skóry.

Skład:
1 g płynu na skórę zawiera 195 mg kwasu salicylowego i 98 mg kwasu mlekowego oraz substancje pomocnicze: koloksylina, kalafonia,
aceton, octan n-butylu.

Sposób użycia:
Płyn nałożyć pędzelkiem na odcisk lub zgrubiałe miejsce na skórze, uważając przy tym by nie dotknąć zdrowej skóry.

Poczekać aż preparat dobrze wyschnie.

Nakładanie leku, w razie konieczności, powtarzać przez kilka dni.

Następnie należy ponownie wymoczyć nogi i usunąć odcisk.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancje czynne (kwas salicylowy lub kwas mlekowy) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
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Produktu nie stosować doustnie, u dzieci, u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami układu krążenia, jeśli skóra w otoczeniu odcisku
jest uszkodzona lub zmieniona chorobowo, na twarzy i w okolicy narządów płciowych.

Przechowywanie:
Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym pomieszczeniu, w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Pojemność: 8g

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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