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L3 prurigo maść ochronna 25 g
 

Cena: 24,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 g

Postać Maści

Producent MASTERS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk L3 Prurigo w postaci maści ochronnej to produkt przeznaczony do miejscowego stosowania na skórę dłoni, stóp, tułowia, a
nawet okolic intymnych, krocza i odbytu. Na co jest L3 Prurigo? Wskazaniami do stosowania maści ochronnej są świąd, pieczenie
skóry, a także jej podrażnienia oraz odparzenia. Działanie kosmetyku polega na długotrwałym zabezpieczaniu skóry przed działaniem
czynników drażniących. Funkcją maści L3 Prurigo jest ochrona skóry, łagodzenie świądu, pieczenia i odparzeń, a także zwalczanie
podrażnień.

W przypadku dokuczliwego świądu nie wystarczy samo działanie objawowe – by działać skutecznie i długotrwale, należy wyeliminować
czynnik drażniący, który przyczynia się do tego, że u pacjenta występuje problem świądu. Objawy związane ze swędzeniem najczęściej
pojawiają się u pacjentów wskutek kontaktu bezpośredniego z czynnikiem drażniącym. Jeśli dochodzi do bezpośredniego uszkodzenia
skóry, zwykle jest to efektem kontaktu z substancjami drażniącymi – w tym perfumami, detergentami, mydłami i innymi substancjami.
Skuteczna walka ze świądem powinna opierać się na świadomości, że stany związane ze zmianą lub uszkodzeniem struktury naskórka
prowadzą do upośledzenia jego funkcji. Może to objawiać się m.in. świądem czy pieczeniem. Zadaniem kosmetyku L3 Prurigo w
postaci maści ochronnej jest długotrwała ochrona naskórka przed czynnikami drażniącymi. Zastosowanie maści może zabezpieczyć
naskórek przed podrażnieniami, co stanowi skuteczną ochronę przed świądem.

W opakowaniu znajduje się 25 g maści ochronnej L3 Prurigo. W skład kosmetyku wchodzą substancje o działaniu ochronno-
pielęgnacyjnym. Zaliczają się do nich Lanolin, Petrolatum, Aqua, Salvia Officinalis, Paraffinum Liquidum i Laureth 9 oraz Ethylparaben.
Przed zastosowaniem kosmetyku L3 Prurigo należy zapoznać się z informacjami zawartymi na jego opakowaniu – nie tylko ze składem
produktu, ale również z jego rekomendowanym sposobem stosowania oraz przeciwwskazaniami. W jakiś sposób stosować kosmetyk
L3 Prurigo? Zaleca się aplikację cienkiej warstwy maści na podrażnioną skórę z częstotliwością kilku razy dziennie zależnie od potrzeb.
Jeśli pacjent chce stosować kosmetyk na skórę okolic intymnych, krocza lub odbytu, powinien wykorzystać specjalny aplikator, który
został dołączony do opakowania kosmetyku. Aplikator wystarczy nakręcić na tubę. Może on być pomocny również podczas stosowania 
maści L3 Prurigo u osób otyłych, jeśli kosmetyk ma być nakładany pomiędzy fałdami skóry.

Kosmetyk L3 Prurigo nie powinien być stosowany przez osoby z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. W przypadku
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wystąpienia u pacjenta jakichkolwiek objawów, które mogłyby sugerować reakcję alergiczną, zaleca się odstawienie produktu i
konsultację z lekarzem.

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