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Linomag maść - 30g
 

Cena: 11,90 pln

Opis słownikowy

Producent Ziołolek

Opis produktu
 

Maść wskazana do stosowania wspomagająco w chorobach skóry, takich jak wyprysk, stany nadmiernej suchości skóry, odparzenia,
łagodzenie objawów łuszczycy, wyprzenia.

Lek może być stosowany u dzieci i niemowląt w stanach nadmiernej suchości skóry. W pozostałych przypadkach przed zastosowaniem,
należy skonsultować się z lekarzem.

Wielonienasycone egzogenne kwasy tłuszczowe (które wchodzą w skład substancji czynnej) poprzez swój udział w metabolizmie
lipidów są niezbędne do utrzymania prawidłowego stanu skóry.

 

Przeciwwskazania:

Wyprysk łojotokowy.

Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

 

Dawkowanie:

W zależności od rodzaju schorzeń stosować jeden do trzech razy na dobę. 

W łuszczycy i wyprysku u dzieci i niemowląt wskazane stosowanie maści dwa do trzech razy na dobę.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Stosowanie:

Zewnętrznie: do tamponów i wcierania.

Lekko rozprowadzić cienką warstwę bezpośrednio na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry lub nałożyć grubą warstwę na
stosowanym opatrunku.

 

Skład:

100 g maści zawiera:
substancję czynną: olej lniany pierwszego tłoczenia z Linum usitatissimum L., semen (nasienie lnu zwyczajnego), (3:1) – 20 g
substancje pomocnicze: lanolina bezwodna, wazelina biała

 

Opakowanie: 30g
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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