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Squamax emulsja na rogowacenie skóry 200 ml
 

Cena: 49,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Emulsje

Producent LEFROSCH

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Squamax w postaci emulsji to produkt stosowany na nadmierne rogowacenie skóry. W jego składzie znajduje się połączenie
kwasu salicylowego, kwasu mlekowego oraz mocznika. Na co jest Emulsja Squamax? Wskazaniem do stosowania kosmetyku są
zaburzenia rogowacenia skóry, które towarzyszą różnego rodzaju schorzeniom dermatologicznym. Kosmetyk Emulsja Squamax bardzo
skutecznie walczy z nadmiernym rogowaceniem, dzięki czemu ułatwia działanie innych leków na skórę. Produkt jest szczególnie
wskazany w przypadku problemu z łupieżem, a także przy łuszczycy, poza tym może być pomocny przy łojotokowym zapaleniu skóry w
fazie nadmiernego łuszczenia, a oprócz tego znajduje zastosowanie przy wyprysku z hyperkeratozą.

W opakowaniu znajduje się 200 ml Emulsji Squamax. W skład kosmetyku wchodzi kwas salicylowy, który posiada działanie
złuszczające na pogrubioną warstwę rogową naskórka, a także mocznik, który działa silnie nawilżająco, a dodatkowo przyczynia się do
zwiększenia elastyczności warstwy rogowej naskórka. W składzie kosmetyku znajduje się również kwas mlekowy, który ma działanie
złuszczające. Formułę kosmetyku Emulsja Squamax uzupełniają substancje pomocnicze, których zadaniem jest nawilżenie skóry oraz
jej właściwe natłuszczenie. Przed zastosowaniem kosmetyku pacjent powinien wnikliwie zapoznać się z treścią ulotki, która została
dołączona do opakowania i – jeśli lekarz nie wskaże inaczej – powinien przestrzegać zawartych w niej wskazań.

Jak stosować kosmetyk Emulsja Squamax? Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, zaleca się aplikowanie produktu na suchą skórę w
częstotliwości 1 raz dziennie. Emulsja Squamax powinna pozostawać na skórze po nałożeniu przez 2–4 godziny, po czym należy ją
zmyć ciepłą wodą z wykorzystaniem szamponu lub mydła. Po zmyciu kosmetyku możliwe jest stosowanie innych preparatów. Zaleca
się powtarzanie zabiegu z wykorzystaniem Emulsji Squamax przez kilka dni. Lekarz może wydać indywidualne rekomendacje, co do
stosowania kosmetyku – wówczas należy ich przestrzegać, by terapia była możliwie najbardziej efektywna.

Kosmetyk Squamax Emulsja posiada przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że nie każdy powinien z niego korzystać. Jednym z
nich jest nadwrażliwość na składniki czynne kosmetyku lub jego składniki pomocnicze. W przypadku wystąpienia objawów
nadwrażliwości po zastosowaniu kosmetyku zaleca się jego odstawienie i konsultację z lekarzem. Squamax Emulsja nie powinna być
stosowana u dzieci w wieku poniżej 12 lat, poza tym nie zaleca się stosowania jej w ciąży i w czasie laktacji. Przeciwwskazaniem do
stosowania kosmetyku jest również niewydolność wątroby bądź nerek, poza tym kosmetyk nie powinien być stosowany w przypadku
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zakażeń skóry pochodzenia bakteryjnego, wirusowego bądź grzybiczego. Emulsja Squamax nie powinna być także aplikowana na błony
śluzowe i wargi, poza tym nie zaleca się stosowania jej do oczu i w ich okolicach, a także w okolicach moczowo-płciowych.

Charakterystyka
SQUAMAX emulsja to pierwszy preparat zawierający łącznie kwas salicylowy i mocznik, przeznaczony do leczenia zaburzeń
rogowacenia skóry w przebiegu wielu chorób dermatologicznych. Skutecznie usuwa nadmierne rogowacenie, ułatwiając oddziaływanie
innych leków.

Jest niezwykle komfortowy w zastosowaniu: nie powoduje nadmiernego przetłuszczenia, łatwo zmywalny wodą z dodatkiem
szamponu lub mydła.
SQUAMAX emulsja zawiera:

kwas salicylowy – zapewnia działanie złuszczające pogrubiałej warstwy rogowej naskórka
mocznik – silnie nawilża, zwiększa elastyczność warstwy rogowej naskórka
substancje pomocnicze – stabilizują właściwe natłuszczenie i nawilżenie skóry

SQUAMAX emulsja wskazania:
łuszczyca
łupież
łojotokowe zapalenie skóry w fazie nadmiernego łuszczenia
wyprysk z hyperkeratozą

Stosowanie

Nakładać na suchą skórę 1 raz dziennie na 2-4 godziny
Po zmyciu ciepłą wodą z dodatkiem szamponu lub mydła można stosować inne preparaty
Zabieg powtarzać przez kilka dni
Sposób użycia może być modyfikowany przez lekarza
W razie podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem

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