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Alpa francówka płyn 160 ml
 

Cena: 19,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 160 ml

Postać Płyny na skórę

Producent ALPA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Alpa Francówka w postaci spirytusowego płynu na bazie wyciągów roślinnych i olejków eterycznych to produkt
skomponowany zgodnie ze starą recepturą. Jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Sprawdzi się między innymi u
sportowców i osób obłożnie chorych, ponadto posiada również właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne, rozgrzewające i
regenerujące. Szybko się wchłania, dając uczucie odprężenia i redukując zmęczenie oraz ból.

Na co jest Alpa Francówka? Wskazaniem do stosowania kosmetyku są dolegliwości bólowe stawów i mięśni, w tym bóle reumatyczne.
Płyn może być też stosowany przy nerwobólach, stanowiąc uzupełnienie leczenia podstawowego. Można go wykorzystać także przy
dolegliwościach bólowych głowy. Wskazaniem do stosowania produktu jest też profilaktyka odleżyn. Poza tym kosmetyk może być
pomocny w przypadku zmęczenia po wysiłku fizycznym. Wykorzystać można go między innymi u sportowców przy stłuczeniach,
zwichnięciach, czy też nadwyrężeniach. Płyn Alpa Francówka przeznaczony jest do użytku zewnętrznego i można stosować go w
postaci okładów bądź używać do masażu. W jego skład wchodzi spirytusowa mikstura ziołowa, która wykazuje właściwości
regenerujące, a oprócz tego przeciwzapalne i przeciwbólowe. W formule produktu znaleźć można ekstrakty roślinne i olejki eteryczne.

W opakowaniu znajduje się 160 ml płynu Alpa Francówka. W skład kosmetyku wchodzą następujące składniki: Alcohol Denat., Aqua,
Menthol, Ethyl Acetate, Ethyl Formate, Parfum, Linalool, Citral, Eugenol, Cinnamal oraz d-Limonene. Z produktu należy korzystać zgodnie
ze wskazaniami producenta lub zaleceniami lekarza. Kosmetyk Alpa Francówka przeznaczony jest do stosowania w postaci okładów
lub do nacierania przy wykonywaniu kojącego masażu. Płyn Alpa Francówka można stosować jednorazowo w niewielkiej ilości,
wykorzystując go w formie nierozcieńczonej lub rozcieńczonej zależnie od wskazania do zastosowania. Dopuszcza się kilkukrotną
aplikację płynu na zmieniony chorobowo obszar skóry. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem produktu
najlepiej zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Nie każdy pacjent powinien korzystać z produktu, jakim jest Alpa Francówka, nawet jeśli ma ku temu wskazania, gdyż posiada on
również przeciwwskazania do stosowania. Kosmetyk nie powinien być używany przez osoby mające nadwrażliwość (uczulenie) na
którykolwiek ze składników znajdujących się w jego formule. Jeśli pacjent zauważy u siebie objawy nadwrażliwości, które mogą być
efektem stosowania kosmetyku Alpa Francówka, powinien zrezygnować z jego korzystania, a dodatkowo skonsultować się w tej kwestii
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z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub spodziewa się dziecka, powinna – jak w przypadku korzystania z innych
produktów – skonsultować się z lekarzem w kwestii zasadności stosowania kosmetyku i bezpieczeństwa jego stosowania w swoim
przypadku. Wyrób przeznaczony jest do użytku zewnętrznego i wyłącznie w ten sposób należy z niego korzystać.

Skład
Alcokol Denat., Aqua, Menthol, Ethyl Acetate, Ethyl Formate, Parfum, Linalool, Citral, Eugenol, Cinnamal, d-Limonene

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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