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Versic emulsja przeciwgrzybiczo - złuszczająca 110 ml
 

Cena: 44,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 110 ml

Postać Emulsje

Producent LEFROSCH

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
ketokonazol, rezorcyna

Wskazania i działanie

VERSIC dzięki zawartości ketokonazolu oraz rezorcyny działa przeciwgrzybiczo

i złuszczająco. Równoczesne zastosowanie substancji hamującej rozwój zakażenia grzybiczego ze składnikiem powodującym
powierzchowną eksfoliację zwiększa szybkość i skuteczność działania preparatu. Nowoczesna formuła emulsji pozwala ją stosować z
zachowaniem wysokiego komfortu użycia. Wskazania: łupież pstry, powierzchowne grzybice skóry wymagające równoczesnej
powierzchownej eksfoliacji.

Przeciwwskazania:

Ciąża, okres karmienia piersią.
Wiek poniżej 12 roku życia.
Nie stosować emulsji na uszkodzoną skórę, na błony śluzowe oraz okolice moczowo-płciowe.
Nie stosować u osób z niewydolnością wątroby i nerek.
Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek

ze składników preparatu.

Stosowanie

Emulsję stosować 2 razy dziennie (rano i wieczorem) przez 7-10 dni. W przypadku łupieżu pstrego wskazane jest równoczesne
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zastosowanie szamponu zawierającego ketokonazol do mycia głowy (codziennie przez 7-10 dni) oraz powtórzenie aplikacji (VERSIC +
szampon) przez 4 kolejne dni po miesiącui dwóch miesiącach. Takie postępowanie zmniejsza szansę ponownego wystąpienia objawów
łupieżu pstrego. Jeśli łupież pstry występował w postaci jasnych plam na skórze, objaw ten nie będzie zanikał
w trakcie stosowania preparatu. Jasne plamy ustąpią w trakcie naturalnego procesu opalania skóry po zakończeniu stosowania
preparatu. W trakcie stosowania preparatu oraz przez następne 5 dni
nie należy eksponować skóry na promienie UV (słoneczne, solarium).

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