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Loxon MAX (Loxon 5%) płyn na skórę głowy, 60 ml
 

Cena: 51,45 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/ml

Opakowanie 60 ml

Postać płyn na skórę

Producent PERRIGO POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Minoxidilum

Opis produktu
 

Loxon Max to lek na wypadanie włosów w łysieniu androgenowym u mężczyzn hamujący miniaturyzację mieszków włosowych i silnie
pobudzające namnażanie się komórek w fazie wzrostu włosów.

Lek zawiera najwyższą dostępną dawkę substancji czynnej – minoksydylu. Minoksydyl jest jedyną substancją czynną do stosowania
miejscowego o skuteczności udowodnionej naukowo i popartej badaniami kontrolowanymi placebo na dużej grupie badanych.

Preparat nie tylko hamuje wypadanie włosów, ale także stymuluje odrost nowych.

Łysienie androgenowe ma charakter postępujący, wymaga konsekwentnego i systematycznego działania. Stosując Loxon Max pierwsze
efekty - zahamowanie wypadania włosów i odrost nowych można zaobserwować już po 2 miesiącu stosowania. Po 12 miesiącach
regularnego stosowania można osiągnąć efekt maksymalny.

Skład: 1 ml płynu na skórę zawiera 50 mg minoksydylu (Minoxidilum).

Wskazania:
Leczenie łysienia androgenowego u kobiet i mężczyzn w wieku 18-65 lat.

Stosowanie:
Lek Loxon MAX należy stosować 2 razy na dobę, wyłącznie na suchą skórę głowy, rano i wieczorem.
1 ml płynu (czyli średnio 10 rozpyleń aplikatorem) rozprowadzić w miejscach nadmiernego wypadania włosów i wmasować w skórę
(najczęściej szczyt głowy i zakola czołowe).
Po zakończeniu aplikacji należy umyć dokładnie ręce.
Leku Loxon MAX nie należy stosować na uszkodzoną skórę (np. gdy występuje stan zapalny, łuszczyca).
Preparat jest przeznaczony dla mężczyzn i kobiet w wieku 18-65 lat.
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Przebieg leczenia:
W początkowej fazie stosowania można zaobserwować zwiększone wypadanie włosów (zwykle pomiędzy 2 a 6 tygodniem). Dzieje się
tak, ponieważ lek przyspiesza fazę wzrostu włosa. Stare włosy wypadają, by zrobić miejsce nowym. Jest to zjawisko tymczasowe, które
nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie. Jeśli zwiększone wypadanie włosów utrzymuje się dłużej niż 2 tygodnie, należy przerwać
stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:
Leku nie stosować:
- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- u pacjentów z leczonym i nieleczonym nadciśnieniem tętniczym, w przypadkach nagłej lub niewyjaśnionej utraty włosów
- jeżeli utrata włosów związana jest z ciężkimi chorobami, takimi jak zaburzenie czynności tarczycy, toczeń układowy,
- utrata włosów z pewnej powierzchni skóry z powodu stanu zapalnego skóry głowy lub innych chorób,
- gdy skóra głowy jest ogolona lub zmieniona chorobowo (np. łuszczyca, stan zapalny, skóra głowy jest zaczerwieniona, podrażniona, lub
bolesna)
- u pacjentów stosujących opatrunki okluzyjne lub stosują miejscowo inne produkty lecznicze,
- u dzieci i młodzieży w wieku 18 lat i w wieku powyżej 65 lat.

Opakowanie: 60 ml

Podmiot odpowiedzialny
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

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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