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Mineralny szampon zdrojowy 200 g
 

Cena: 28,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 g

Postać Szampony

Producent SULPHUR ZDRÓJ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Szampon leczniczy Sulphur Zdrój to lek w formie mineralnego produktu, wykazującego działanie przeciwgrzybicze,
przeciwpasożytnicze i przeciwzapalne. Receptura szamponu oparta została na substancji aktywnej, jaką jest solanka siarczkowa,
zawierająca biologicznie aktywne związki siarki, które pochodzą ze źródeł mineralnych uzdrowiska Busko Solec. Szampon przeznaczony
jest do stosowania w przypadku łojotokowego zapalenia skóry głowy, łuszczycy i przy przetłuszczających się włosach.
Działanie
Lecznicze działanie szamponu Sulphur Zdrój wynika z obecności w nim związków siarki (siarka dwuwartościowa, jon wodorosiarczkowy
oraz siarka koloidalna), które pochodzą z wód mineralnych uzdrowiska Busko Solec. W produkcie zastosowano solankę siarczkową,
zawierającą wodę chlorkowo-sodową, bromkową, jodkowa, borową, siarczkową. Znajdująca się w szamponie siarka wiąże tlen
tkankowy, co prowadzi do spowolnienia procesów metabolicznych w skórze i osłabienia aktywności miotycznej naskórka. Działanie
lecznicze związków siarki wspomagane jest przez substancje pomocnicze, takie jak liczne jony: sodowy wapniowy, magnezowy,
chlorkowy i inne mikroelementy. Receptura ta stanowi połączenie, pozwalające na uzyskanie efektu przeciwzapalnego,
przeciwpasożytniczego i przeciwgrzybiczego. Dodatkowo szampon Suplhur Zdrój zmniejsza świąd i redukuje wydzielanie łoju. Sprzyja
także procesom regeneracyjnym skóry. Szampon wykazuje miejscowe działanie keratolityczne, złuszczając naskórek oraz
keratoplastyczne, co oznacza, że wspomaga procesy odnowy, wpływając na metabolizm skóry głowy.
Wskazania:
Wskazaniami do stosowania szamponu leczniczego Sulphur Zdrój są:
· Łuszczyca skóry głowy;
· Łojotokowe zapalenie skóry głowy;
· Nasilony łojotok owłosionej skóry głowy;
· Przetłuszczające się włosy.
Przeciwwskazania:
Leku Zdrój nie powinno się stosować:
· u osób uczulonych na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego szamponu,
· na uszkodzoną skórę (np. rany).
Działania niepożądane
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Nie stwierdzono skutków ubocznych, ani zaostrzeń objawów choroby. W przypadku
wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Przed rozpoczęciem stosowania leku Sulphur Zdrój, należy omówić terapię z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli po upływie 10-15 dni nie
nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
Stosowanie szamponu Sulphur Zdrój u dzieci – brak danych na temat stosowania produktu w tej grupie wiekowej. Nie zaleca się
stosowania leku u dzieci.
Stosowanie szamponu Sulphur Zdrój z innymi lekami – należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich stosowanych
obecnie i ostatnio lekach, a także lekach, które zamierza się stosować.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.
Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn
Lek Zdrój nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Stosowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek stosuje się na skórę głowy.
Zalecenia: codziennie lub co drugi dzień w zależności od nasilenia zmian chorobowych przez okres około 3 tygodni w rozcieńczeniu 1:4
(1 część szamponu 4 części wody).
Przechowywanie:
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Poza tym brak specjalnych zaleceń, dotyczących przechowywania. Nie należy
stosować produktu po upływie terminu ważności. Leku nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. W celu
usunięcia leków, których już się nie używa, należy skontaktować się z farmaceutą.

Skład
100 g szamponu Sulphur ZDRÓJ zawiera:
· Substancja czynna: 58,8 g 2,1% wody chlorkowo-sodowej (solanka) siarczkowej, jodkowej z odwiertu Szyb Solecki.
· Substancje pomocnicze: Plantacare 818 UP, Texapon NSO, Dehyton PK 45, Eumulgin HRE 455, Dehyquart E, Lamesoft PO 65, Bronidox
L.
Zawartość opakowania:
Butelka z PE zawiera 130ml szamponu leczniczego.

Producent
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Sulphur Zdrój Exim”
28-100 Busko- Zdrój , ul. Rokosza 18

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