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Minovivax 2% roztwór na skórę (20 mg/ml) 100 ml
 

Cena: 30,54 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny na skórę

Producent AXXON

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Minoxidilum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest minoksydyl(1 ml roztworu na skórę zawiera 20 mg minoksydylu).
Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, etanol bezwodny i woda oczyszczona

Wskazania i działanie
Lek Minovivax 2% jest wskazany w leczeniu łysienia androgenowego ( wypadania włosów) u osób dorosłych.
Minovivax 2% jest lekiem w postaci roztworu na skórę, przeznaczonym do stosowania wyłącznie na skórę głowy.
Dla uzyskania zauważalnego wzrostu włosa, konieczne może być stosowanie leku Minovivax 2% przez okres co najmniej 4 miesięcy lub
dłużej.

Przeciwwskazania
Leku Minovivax 2% nie należy stosować:

podczas leczenia cytostatycznego (przeciwnowotworowego)
w przypadku wypadania włosów spowodowanego stosowaniem niewłaściwej diety
w przypadku wypadania włosów spowodowanego zakończeniem stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych
na uszkodzoną skórę głowy (np. w wyniku oparzeń, owrzodzenia lub w przypadku występowania tkanki bliznowatej)
jeżeli wypadanie włosów zostało spowodowane przez niewłaściwą pielęgnację włosów (np. zbyt mocne wiązanie włosów)
podczas ciąży oraz karmienia piersią
w przypadku wypadania włosów po porodzie

Dawkowanie
Zalecana dawka
Dawkę 1 ml leku Minovivax 2% należy nakładać na skórę głowy dwa razy na dobę (rano i wieczorem).
Nie przekraczać dawki dobowej 2 ml bez względu na wielkość powierzchni skóry objętej zmianami.
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Lek Minovivax 2% jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę głowy.
Nie należy stosować leku Minovivax 2% na części ciała inne niż skóra głowy.
Przed miejscowym zastosowaniem Minovivax 2% należy całkowicie osuszyć włosy i skórę głowy

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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