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Novoscabin płyn na skórę 120 ml
 

Cena: 46,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Płyny

Producent ALVOGEN

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Novoscabin w postaci płynu na skórę z benzoesanem benzylu ma działanie ochronne i przeznaczony jest do stosowania
przede wszystkim przez pacjentów dorosłych. Na co jest Novoscabin? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest profilaktyka i później
wspomaganie walki ze świerzbem. Produkt należy stosować przez cztery dni z rzędu, przestrzegając zaleceń producenta dotyczących
aplikacji płynu na skórę oraz stosowania gorących kąpieli z szarym mydłem. Wyrób jest przebadany dermatologicznie i wyróżnia się
wysoką skutecznością działania.

Płyn na skórę wskazany jest do okresowego stosowania przez osoby, które przebywają w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko
zarażenia się świerzbem. Mowa, chociażby o miejscach, których panują złe warunki sanitarne oraz np. domach opieki itd. Dodatkowo
preparatu można używać, jeśli pacjent już zaraził się świerzbowcem i podejmuje walkę z nim. Substancja czynna kosmetyku, 10%
benzoesan benzylu, bardzo dobrze wnika w skórę oraz przedostaje się w jej głębsze warstwy nawet przez zrogowaciały naskórek.
Można go stosować też w rejonach skóry owłosionej. Działanie płynu na skórę Novoscabin to nie tylko ograniczenie ryzyka zarażenia
świerzbem. Dodatkowo kosmetyk pielęgnuje skórę, która została świerzbem już zarażona, przyczyniając się do redukcji wysypki lub
świądu.

W opakowaniu znajduje się 120 ml płynu na skórę Novoscabin. W skład kosmetyku wchodzi 10% benzoesan benzylu oraz płynna
parafina i substancje zapachowe. Kosmetyk należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

Najlepiej przed nałożeniem kosmetyku wziąć gorącą kąpiel. Powinna ona trwać nie krócej niż 10 minut, a do mycia najlepiej użyć
szarego mydła. Po wyjściu z gorącej kąpieli należy natomiast dokładnie osuszyć całe ciało. Następnie zaleca się wcieranie płynu na
skórę Novoscabin w całą powierzchnię ciała, pomijając okolice twarzy i szyi. Szczególnie należy skupić się na aplikacji kosmetyku 
Novoscabin w rejonach między palcami, w pachwinach i pod pachami, a także na podbrzuszu. Kosmetyk należy wcierać w ciało do
czasu, aż skóra wyschnie. W razie konieczności wcieranie kosmetyku można powtórzyć po 15 minutach. Zaleca się następnie
pozostawienie preparatu na skórze przez 24 godziny. Po tym czasie należy dokładnie umyć ciało w gorącej wodzie. Do mycia znów
najlepiej wybrać szare mydło. Po kąpieli należy natomiast wytrzeć się dokładnie czystym ręcznikiem. Procedura powinna być
powtarzana przez cztery kolejne dni – najlepiej przeznaczyć na nią godziny wieczorne, a po zakończeniu całego procesu znów wskazana
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jest gorąca kąpiel z szarym mydłem. Poza tym bardzo ważne jest, aby kosmetyku używali wszyscy domownicy.

W czasie stosowania płynu na skórę Novoscabin należy unikać kontaktu preparatu z błonami śluzowymi. Nie powinien mieć kontaktu z
oczami, drogami rodnymi czy nosem, gdyż może przyczynić się do powstania miejscowych podrażnień. Płynu nie powinny stosować
małe dzieci. Przeciwwskazania Novoscabin to głównie nadwrażliwość na jego składniki.

Charakterystyka

Zapobiega kolonizacji skóry przez pasożyty świerzbowca ludzkiego
Do stosowania u osób przebywających w miejscach o dużym ryzyku zakażenia świerzbem
Przebadany dermatologicznie

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