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Excilor spray ochronny 3w1 – ochrona przed zakażeniami
stóp 100 ml
 

Cena: 41,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Aerozole

Producent MAGNAPHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Woda, alkohol, pantenol, glicerol, chlorowodorek witaminy B6, sól sodowa fosforanu askorbylu, ksylitol, kwas szikimowy, zapach,
kopolimer oktyloakrylamidu/ akrylanu/ butyloaminoetylometakrylanu, kwas mlekowy, diglukonian chlorheksydyny, pirokton olaminy, eter
dimetylowy.

Wskazania i działanie

Excilor® Spray ochronny 3w1 to wyrób medyczny opracowany w celu ochrony przed kurzajkami/brodawkami podeszwowymi,
grzybicą stóp i grzybicą paznokci.
Po spryskaniu stóp i palców u stóp spray natychmiast tworzy barierę, która:

zapobiega bezpośredniemu kontaktowi drobnoustrojów ze skórą i paznokciami
tworzy środowisko powierzchniowe niesprzyjające namnażaniu się drobnoustrojów
chroni skórę przez co najmniej 8 godzin

Spray ochronny Excilor® 3 w 1 jest niewidoczny, nietłusty i nie brudzi ubrań. Nie wymaga spłukiwania. Wysycha w kilka sekund.
Pozostawia skórę czystą, nawilżoną i pachnącą. W razie potrzeby można go łatwo zmyć za pomocą dowolnego mydła.
Zalecany do stosowania przed aktywnościami wykonywanymi boso (gdy istnieje ryzyko zakażenia), takimi jak: taniec, sztuki
walki, joga, jak również chodzenie boso w pomieszczeniach ogólnodostępnych np. basen, siłownia oraz po dywanach,
wycieraczkach lub dywanikach hotelowych.

Przeciwwskazania

Nie stosować na otwarte rany lub uszkodzoną skórę
Wyłącznie do użytku zewnętrznego
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu
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W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych albo nieprawidłowej reakcji należy niezwłocznie zmyć preparat i
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
Nie stwierdzono interakcji z innymi preparatami lub lekami, niemniej jednak nie należy stosować łącznie z innymi preparatami
miejscowymi
Chronić przed dziećmi
Nie rozpylać na oczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
Unikać bezpośredniego wdychania
Skrajnie łatwopalny aerozol. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu
Pojemnik pod ciśnieniem: nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu; ogrzanie grozi wybuchem.

Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem.
Chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C.

Dawkowanie
Nanieść cienką warstwę Sprayu ochronnego Excilor® 3 w 1 na stopy i palce stóp. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Po użyciu
pozostawić albo zmyć dowolnym mydłem do skóry.

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