SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Excilor spray ochronny 3w1 – ochrona przed zakażeniami
stóp 100 ml
Cena: 24,98 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

100 ml

Postać

Aerozole

Producent

A&D PHARMA

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
Co to jest Spray ochronny Excilor® 3 w 1 i w jakim celu się go stosuje?
Spray ochronny Excilor® 3 w 1 to wyrób medyczny opracowany w celu ochrony przed kurzajkami/ brodawkami podeszwowymi,
grzybicą stóp i grzybicą paznokci.
Po spryskaniu stóp i palców u stóp Spray ochronny Excilor® 3 w 1 natychmiast tworzy barierę powierzchniową o
udowodnionym działaniu:
zapobiega bezpośredniemu kontaktowi drobnoustrojów ze skórą i paznokciami
tworzy środowisko powierzchniowe niesprzyjające namnażaniu się drobnoustrojów
chroni skórę przez co najmniej 8 godzin.
Czas trwania ochrony dotyczy normalnych warunków i zastosowania. W celu przedłużenia ochrony albo w przypadku bardzo
wysokiej temperatury, wilgotności, potliwości albo tarcia preparat można nanosić ponownie zależnie od potrzeb.
Spray ochronny Excilor® 3 w 1 jest niewidoczny, nietłusty i nie brudzi ubrań.
Jego szczegółowo przebadana receptura sprawia, że nie wymaga spłukiwania i pozostawia skórę czystą, nawilżoną i pachnącą.
W razie potrzeby można go łatwo zmyć za pomocą dowolnego mydła.
Spray ochronny Excilor® 3 w 1 zawiera mieszaninę konserwantów, która skutecznie hamuje rozwój drobnoustrojów na barierze
powierzchniowej pokrywającej skórę i paznokcie
Kiedy należy stosować Spray ochronny Excilor® 3 w 1
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przed aktywnościami wykonywanymi boso, takimi jak: medytacja, taniec, sztuki walki, joga i pilates, jak również chodzenie boso
w pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz po dywanach, wycieraczkach lub dywanikach hotelowych, itp.
w dowolnym momencie w celu zminimalizowania zanieczyszczenia krzyżowego z butów i na odwrót
zawsze, gdy istnieje ryzyko zakażenia
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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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