
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Squamax krem na rogowacenie skóry 100 ml
 

Cena: 41,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Kremy

Producent LEFROSCH

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Squamax Krem jest wyrobem łączącym w swoim składzie dawkę kwasu mlekowego, kwasu salicylowego oraz mocznika.
Może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat. Na co jest Squamax Krem? Wskazaniem do
stosowania kosmetyku są zaburzenia rogowacenia skóry, które pojawiają się w wyniku różnego rodzaju schorzeń dermatologicznych.
Kosmetyk można wykorzystać między innymi w przypadku łuszczycy, łojotokowego zapalenia skóry w fazie nadmiernego łuszczenia,
łupieżu czy wyprysku z hiperkeratozą.

W opakowaniu znajduje się 100 ml kosmetyku Squamax Krem. W skład produktu wchodzi kwas salicylowy, który działa złuszczająco na
nadmiernie pogrubioną warstwę rogową naskórka. W składzie produktu znajduje się również kwas mlekowy, który ma właściwości
złuszczające i zmniejszające siłę wzajemnego przylegania komórek zrogowaciałego naskórka, co sprzyja ich usuwaniu. Dodatkowo w 
kosmetyku Squamax Krem znaleźć można mocznik, który intensywnie nawilża skórę oraz przyczynia się do zwiększenia elastyczności
jej warstwy rogowej. Skład kosmetyku Squamax Krem został ponadto uzupełniony o składniki pomocnicze. Ich zadaniem jest między
innymi dbanie o właściwe nawilżenie skóry, a także jej prawidłowe natłuszczenie.

Jak stosować Squamax Krem? Zaleca się aplikację kosmetyku na oczyszczoną i osuszoną skórę. Należy to robić 1 raz dziennie.
Nałożony na zrogowaciałą skórę krem Squamax powinien pozostawać na niej przez około 2–4 godziny. Po upływie tego czasu należy
zmyć kosmetyk z powierzchni ciała, wykorzystując ciepłą wodę z mydłem lub szamponem. Po usunięciu kremu można już używać
innych preparatów zależnie od zapotrzebowania. Squamax Krem powinno się stosować we wskazany sposób przez kilka kolejnych dni.
Lekarz może indywidualnie zmodyfikować zawarte w ulotce zalecenia dotyczące sposobu stosowania kremu Squamax – wówczas
należy przestrzegać zaleceń lekarza. Jeśli w czasie stosowania kosmetyku pojawią się podrażnienia, zaleca się konsultację z lekarzem.

Nie wszystkie osoby mogą stosować kosmetyk Squamax Krem, gdyż istnieją ku temu pewne przeciwwskazania. Wyrób nie powinien
być stosowany przez osoby z nadwrażliwością na składniki czynne lub pomocnicze kosmetyku. Jeżeli u pacjenta wystąpią niepokojące
objawy, które mogą wiązać się z reakcją alergiczną, powinien odstawić kosmetyk i zasięgnąć porady lekarza. Nie należy stosować go u
dzieci w wieku poniżej 12 lat. Przeciwwskazaniem do stosowania produktu jest ciąża oraz karmienie piersią. Poza tym z wyrobu nie
powinni korzystać pacjenci zmagający się z nadwrażliwością nerek lub wątroby. Przeciwwskazaniem do stosowania kosmetyku
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Squamax Krem są też wirusowe, grzybicze i bakteryjne zakażenia skóry. Krem Squamax nie powinien być aplikowany na błony śluzowe
oraz okolice moczowo-płciowe. Nie zaleca się jego nakładania na wargi, oczy ani w ich okolice.

Charakterystyka
SQUAMAX krem to 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 mydła.

SQUAMAX krem 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 krem 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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