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ABE (89 mg+89 mg/g) płyn na odciski x 8 g
 

Cena: 7,20 zł

Opis słownikowy

Część ciała Dłonie, Skóra, Stopy

Dla kogo Dla kobiet, Dla mężczyzn

Marka ABE

Opakowanie 8 g

Postać Płyn

Producent GRUPA INCO

Przeznaczenie Odciski

Rodzaj produktu Lek

Typ skóry Zrogowaciała

Wiek Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów,
Od 18 lat

Opis produktu
 

Opis
ABE to lek o działaniu keratolitycznym, przeznaczony do stosowania w przypadku zrogowaciałej skóry oraz odcisków. Produkt ten jest w
formie płynu, który ułatwia złuszczanie nadmiernie rogowaciałej skóry, co przyczynia się do poprawy stanu skóry i ulgi w
dolegliwościach bólowych związanych z odciskami.

Wskazania
Usuwanie odcisków i zgrubiałej skóry.

Działanie
ABE zawiera dwie substancje czynne: kwas salicylowy oraz kwas mlekowy. Kwas salicylowy wykazuje działanie keratolityczne, czyli
złuszczające, poprzez zmiękczenie i rozpulchnienie zrogowaciałego naskórka, co ułatwia jego usunięcie. Kwas mlekowy natomiast
działa żrąco na zrogowaciałą warstwę skóry, przyczyniając się do jej złuszczania. W skład produktu wchodzą również substancje
pomocnicze, które wykazują działanie antyseptyczne i natłuszczające, co pomaga w utrzymaniu zdrowej i nawilżonej skóry.

Skład
1 g płynu zawiera: substancje czynne: kwas mlekowy 89mg (w postaci roztworu 90%); kwas salicylowy 89mg oraz substancje
pomocnicze: nitroceluloza (2:1) + octan etylu, olej rycynowy, terpentyna balsamiczna, jod sublimowany.

Stosowanie
Dorośli i dzieci od 12 lat: 2 razy dziennie, rano i wieczorem.
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Sposób użycia
Po odkręceniu zakrętki i wyjęciu aplikatora należy chwilę odczekać, aż nadmiar płynu spłynie do butelki.
Następnie posmarować lekiem wyłącznie powierzchnię odciska lub zrogowaciałej skóry, zwracając uwagę, aby płyn nie dostał się na
zdrową skórę.
Po posmarowaniu odczekać chwilę, aż lek zaschnie w postaci białej błonki.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników leku, podrażniona lub zakażona skóra, cukrzyca, ciąża, laktacja, nie stosować u dzieci w wieku
poniżej 2 lat.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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