
 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
 

Linomag płyn do stosowania na skórę, 70 g
 

Cena: 16,70 zł

Opis słownikowy

Dawka 1 g/g

Opakowanie 70 g

Postać płyn do stos.na skórę

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
"ZIOŁOLEK" SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Lini oleum virginale

Opis produktu
 

Płyn na skórę Linomag wskazany do stosowania wspomagająco w chorobach skóry, takich jak wyprysk, wyprzenia, odparzenia, stany
nadmiernej suchości skóry i łagodzenie objawów łuszczycy.

Może być stosowany u dzieci i niemowląt w stanach nadmiernej suchości skóry. W innych wskazaniach przed zastosowaniem, należy
skonsultować się z lekarzem.

 

Sposób podawania:

Zewnętrznie: do pędzlowania, tamponów, wcierania, przymoczek.
Przymoczki nasycone 10-20 kroplami, a na większe powierzchnie 30-40 kroplami zmienia się 2-4 razy na dobę lub według wskazań
lekarza specjalisty. Opatrunek powinien być stale nasycony preparatem. Opatrunek przyschnięty należy wymieniać nawilżając go
płynem LINOMAG®.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

 

Przeciwwskazania: Nie stosować na uszkodzoną skórę (rany).
Brak danych dotyczących przeciwwskazań do stosowania leku. Brak danych na temat innych ostrzeżeń związanych ze stosowaniem
leku.
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Skład: 100 g płynu na skórę zawiera:

Substancję czynną: Linomag płyn (Lini oleum virginale 3:1) 100g

Wielonienasycone egzogenne kwasy tłuszczowe (wchodzące w skład substancji czynnej), przez udział w metabolizmie lipidów są
niezbędne do utrzymania prawidłowego stanu skóry.

 

Opakowanie: butelka 70 g

 

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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