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Visaxinum MED żel 8 g
 

Cena: 19,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 8 g

Postać Żele

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Visaxinum MED w postaci żelu jest produktem przeznaczonym do użytku zewnętrznego. Chroni przed bakteryjną
infekcją skóry i zapewnia jej odpowiednie nawodnienie. Na co jest Visaxinum MED? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego
jest skóra skłonna do trądziku. Żel chroni ją przed stanami zapalnymi, wykorzystując w swojej formule fizyczną aktywność osmotyczną. 
Funkcją żelu Visaxinum MED jest stworzenie warunków niekorzystnych dla rozwoju patogenów. Działanie Visaxinum MED polega na
ochronie gruczołów łojowych przed kolonizacją Propionibacterium acnes, w ten sposób chroniąc przed rozprzestrzenianiem się bakterii
oraz rozwijaniem się stanu zapalnego. Dodatkowym działaniem żelu Visaxinum MED jest nawadnianie powierzchniowych warstw skóry,
czego efektem jest dobre nawilżenie i zmniejszenie uczucia suchości.

W opakowaniu znajduje się 8 g żelu Visaxinum MED. W skład produktu wchodzi glikol oktylenowy i polietylenowy, a oprócz tego glicerol
i karbomer, a także wodorotlenek sodu oraz woda oczyszczona. Produkt ma dość płynną konsystencję, co nie stanowi jego wady. Po
otwarciu można z niego korzystać aż do upłynięcia daty ważności, jednak należy pilnować, aby każdorazowo po zastosowaniu żelu na
skórę szczelnie zamykać jego opakowanie.

Wyrób medyczny należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego. 
Żel Visaxinum MED należy aplikować na powierzchnię skóry skłonnej do trądziku, a następnie lekko go wmasowywać, po czym
pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Procedurę można powtarzać nawet 2–3 razy dziennie.

Nie każdy pacjent powinien korzystać z wyrobu medycznego Visaxinum MED. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na
którykolwiek z jego składników. Wyrób nie powinien być stosowany na rany. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości po
zastosowaniu produktu zaleca się jego odstawienie i konsultację z lekarzem. Produkt należy przechowywać w miejscu niewidocznym i
niedostępnym dla dzieci.

Skład
glikol oktylenowy, glikol polietylenowy, glicerol, karbomer, wodorotlenek sodu, woda oczyszczona

Wskazania i działanie
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Visaxinum MED jest dermatologicznym hydrożelem przeznaczonym do stosowania na skórę ze skłonnością do trądziku celem ochrony
przed wystąpieniem objawów zapalnych skóry. Formuła wyrobu medycznego oparta jest na bazie fizycznej aktywności osmotycznej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Nanieść żel na powierzchnię skóry, lekko wmasowując. Pozostawić do wchłonięcia. Czynność powtarzać 2 do 3 razy dziennie.

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