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Help4skin Kurzajki i brodawki, 50 ml
 

Cena: 52,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Preparat do usuwania kurzajek i brodawek Help4Skin to wyrób medyczny wykorzystujący krioterapię (opatentowana metoda VERUKILL)
pozwalającą na wymrożenie niepożądanych zmian do korzenia.

Aktywacja Help4Skin jest łatwa i szybka, trwa zaledwie 1 sekundę. Jednorazowe aplikatory zapewniają bezpieczeństwo użytkowania
produktu i eliminują ryzyko przenoszenia wirusa.

Działanie produktu widoczne jest już po 1 użyciu.

Skład:
Dimetyloeter i płynny propan.

Wskazania:
Preparat Help4Skin brodawki i kurzajki jest wskazany do stosowania zarówno u dorosłych jak i u dzieci (powyżej 4 roku życia). Wyrobu
wystarcza na wykonanie 12 aplikacji.

Działanie:
Preparat Help4Skin w bezpieczny i sposób pozwala całkowicie wymrozić brodawki i kurzajki w domowych warunkach. Zabieg trwa
krótko a zamrożona brodawka stopniowo zanika lub odpada po 10 dniach od zaaplikowania produktu. Po odpadnięciu zmiany w jej
miejscu pozostaje nowy naskórek.

W trakcie zabiegu metodą krioterapii VERRUKILL miejsce które będzie miało kontakt z preparatem stanie się białe i może pojawić się
niewielkie uczucie bólu i pieczenia, co jest normalne.

W przypadku zwykłych brodawek i kurzajek, na ich usunięcie wystarcza zazwyczaj jeden zabieg, jeśli jednak nie nastąpi poprawa, można
go powtórzyć. (po 2 tygodniach od wykonania pierwszego zabiegu). Jeśli po 4 próbie brodawka lub kurzajka nie zniknie należy zgłosić
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się do lekarza.

Gdy zabieg ma być przeprowadzony na skupisku brodawek, zaleca się robić go na każdej osobno oraz z zachowaniem
dwutygodniowych odstępów.

Czas zabiegu uzależniony jest od rodzaju i wielkości zmiany. W przypadku zwykłych brodawek i kurzajek jest to 10-20 sekund (zależnie
od wielkości), dla brodawek podeszwowych jest to 20-40 sekund (niezależnie od wielkości).

Po wykonaniu zabiegu, aby uniknąć zarażenia skóry wirusem należy odczekać 3 minuty i zdjąć wykorzystany aplikator używając do tego
chusteczki.

Opakowanie: 50 ml

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

