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Acerin Płyn do usuwania odcisków 8 g
 

Cena: 9,10 zł

Opis słownikowy

Część ciała Stopy

Dla kogo Dla kobiet, Dla mężczyzn

Marka ACERIN

Opakowanie 8 g

Postać Płyn

Producent AFLOFARM

Przeznaczenie Odciski

Rodzaj produktu Lek

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

Opis produktu
 

Opis
Acerin - produkt leczniczy w postaci płynu do stosowania na skórę.

Wskazania
Lek Acerin stosuje się do usuwania odcisków i zgrubiałej skóry.

Działanie
Kwas salicylowy działa keratolitycznie, co oznacza, że łagodzi i zmiękcza zrogowaciały naskórek, umożliwiając jego złuszczenie.
Natomiast kwas mlekowy niszczy zrogowaciałą warstwę skóry.

Dawkowanie
Zewnętrznie. Lek Acerin jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Namoczyć nogi w ciepłej wodzie przez 15-30 minut, a
następnie po osuszeniu nałożyć pędzelkiem na odcisk lub zgrubiałe miejsce na skórze lek Acerin. Należy uważać, aby nie dotknąć
zdrowej skóry. Poczekać aż lek dobrze wyschnie. Nakładanie leku, w razie konieczności powtarzać przez kilka dni. Następnie należy
wymoczyć nogi i usunąć odcisk.

Skład
1g płynu zawiera: substancje czynne: kwas salicylowy 195mg, kwas mlekowy 98mg; koloksylina, kalafonia, aceton, octan n-butylu.

Przeciwwskazania
Lek nie powinien być stosowany doustnie, a także w przypadku uczulenia na którąkolwiek z jego składników, cukrzycy lub zaburzeń
układu krążenia, uszkodzonej skóry oraz u dzieci. Nie należy go stosować na twarzy i w okolicach narządów płciowych.
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Interakcje
Przed przyjmowaniem leków pacjent powinien poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach, które przyjmuje obecnie lub
przyjmował ostatnio, a także o lekach, które planuje przyjmować, w tym również o tych, które są dostępne bez recepty.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchych pomieszczeniach.
Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

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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