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Medispirant Stepspray 100 g
 

Cena: 23,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Aerozole

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum salicylicum, Mentholum,
Methenaminum

Opis produktu
 

Opis
(10 mg + 10 mg +20 mg)/g, płyn na skórę
Mentholum + Acidum salicylicum + Methenaminum

wskazania do stosowania:
nadmierne pocenie się stóp

Działanie: Medispirant stepspray hamuje aktywność gruczołów potowych, dzięki czemu zmniejsza nadmierne wydzielanie potu.
Likwiduje również przykry zapach potu poprzez hamowanie rozwoju bakterii.

Medispirant stepspray działa dezynfekująco, przeciwzapalnie oraz zmniejsza dolegliwości objawiające się świądem skóry. Dodatkowo
lek pobudza zakończenia nerwów czuciowych, wywołując uczucie chłodu. Medispirant spray ma mentolowy zapach.

OTC - lek wydawany bez recepty.

Składniki
1 g płynu zawiera: 10 mg mentolu, 10 mg kwasu salicylowego, 20 mg metenaminy oraz substancje pomocnicze: etanol 96%, wodę
oczyszczoną

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: przez kilka dni spryskiwać stopy płynem, najlepiej wieczorem po umyciu nóg.

Podanie na skórę.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
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Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
100

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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