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Pedipur puder 200 mg/g 60 g
 

Cena: 19,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 60 g

Postać Pudry

Producent PROLAB

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Methenaminum

Opis produktu
 

Opis
Methenaminum
200 mg/g

Działanie:
Lek o działaniu osuszającym, ściągającym, zapobiega nadmiernemu wydzielaniu się potu oraz likwiduje jego przykry zapach.

Wskazania:
Nadmierna potliwość skóry stóp i dłoni.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Cechy

do stosowania miejscowego na skórę stóp i dłoni

Składniki
1 g pudru leczniczego zawiera: substancję czynną: metenamina 200 mg, substancje pomocnicze: cynku tlenek, talk, glicerol 86 %, woda
oczyszczona

Stosowanie
Dawkowanie i droga podawania:
Lek przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Przed użyciem wstrząsnąć. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się:
przed zastosowaniem leku należy umyć starannie skórę nóg lub dłoni i wysuszyć. Nanieść niewielką ilość leku na skórę nóg lub dłoni,
wcierać i pozostawić do wyschnięcia. Lek stosować nie częściej niż 1-2 razy w tygodniu. Po uzyskaniu poprawy zabiegi można
stosować profilaktycznie co 14 -20 dni.
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Należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
PRZECIWWSKAZANIA:
Leku nie należy stosować na otwarte rany oraz powierzchnie skóry pozbawione naskórka, na owrzodzenia. Nadwrażliwość na składniki
preparatu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent
Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol" S.A.

Zawartość opakowania
60

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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