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Pedipur Deo preparat przeciw grzybicy zmniejszający
nadmierną potliwość stóp 100 ml
 

Cena: 14,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Aerozole

Producent PROLAB

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Przeznaczenie i właściwości: Pedipur Deo jest wyrobem medycznym przeznaczonym do wspomagania leczenia i zapobiegania
nawrotom grzybicy stóp, w tym paznokci. Zawarty w preparacie kwas undecylenowy tworzy warunki niekorzystne dla rozwoju grzybów
(zakłóca pH w cytoplazmie komórki, hamuje przekształcenie drożdży w formę inwazyjną, czyli strzępkę, która jest odpowiedzialna za
aktywne zakażenie). Pedipur Deo jest polecany do stosowania w profilaktyce grzybicy stóp, szczególnie dla osób noszących
nieprzewiewne obuwie, korzystających z basenu, sauny, solarium, siłowni, hotelu czy sali gimnastycznej. Zapobiega rozwojowi grzybów i
bakterii na powierzchni skóry, w obuwiu i na skarpetkach. Działa antybakteryjnie i likwiduje nieprzyjemny zapach towarzyszący
nadmiernej potliwości.

Cechy

preparat przeciw grzybicy, zmniejszający nadmierną potliwość stóp
o natychmiastowym działaniu i długotrwałej skuteczności

Składniki
kwas undecylenowy, glikol propylenowy, kompozycja zapachowa, etanol, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona

Stosowanie
Sposób użycia:
Pedipur Deo należy stosować na umytą i starannie osuszoną skórę. Należy równomiernie spryskać całą powierzchnię stóp łącznie z
paznokciami. Pozostawić do wyschnięcia. Zaleca się również spryskiwanie wnętrza obuwia oraz skarpet. Wyrób medyczny jest
przeznaczony do stosowania miejscowego na nieuszkodzoną skórę. Wyrób medyczny stosować w miarę potrzeby do uzyskania
poprawy.
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Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, chronić od światła i wilgoci.

Przeciwwskazania
PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nie stosować na otwarte rany, powierzchnie
ciała pozbawione naskórka, owrzodzenia. Nie stosować po upływie terminu ważności. Unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami
śluzowymi. Wyrób medyczny przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego przez osoby dorosłe. Wyrób należy stosować zgodnie z
przewidzianym przez wytwórcę przeznaczeniem.
UWAGA! Produkt łatwopalny. Nie rozpylać nad otwartym ogniem, żarzącym się materiałem lub źródłami zapłonu. Nie wdychać. Nie
stosować, jeżeli opakowanie zostało uszkodzone.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB" sp. z o.o.

Zawartość opakowania
100

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

Galeria
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