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ABE (89 mg+89 mg/g), płyn na skórę, 8 g
 

Cena: 8,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 8 g

Postać płyn do stosowania na skórę

Producent INCO-VERITAS S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Acidum salicylicum, Acidum lacticum

Opis produktu
 

Opis
ABE, lek w postaci płynu na skórę, zawiera substancje czynne - kwas salicylowy i kwas mlekowy.

Wskazania

Usuwanie:
- odcisków,
- nagniotków,
- zgrubiałej skóry.

Działanie

Zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie.
Antyseptycznie i natłuszczające.

Dawkowanie
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej: 2 razy na dobę rano i wieczorem posmarować lekiem wyłącznie powierzchnię odciska lub zrogowaciałej
skóry, płyn nie powinien dostać się na zdrową skórę. Po posmarowaniu odczekać chwilę, aż lek zaschnie w postaci białej błonki.
Leczenie trwa około 1 tygodnia.
Przed nałożeniem leku nie stosować na miejsca poddawane działaniu leku żadnych kosmetyków. Po zakończonej kuracji wymoczyć
nogi, złuszczony odcisk powinien dać się łatwo usunąć.
Po każdorazowym użyciu butelkę należy dobrze zamknąć.

Skład
1 g płynu na skórę zawiera 89 mg kwasu mlekowego (Acidum lacticum) w postaci roztworu 90% i 89 mg kwasu salicylowego (Acidum
salicylicum).
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Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Podrażniona, zakażona lub zmieniona zapalnie skóra.
Osoby chore na cukrzyce nie mogą stosować tego produktu bez skontaktowania się z lekarzem.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Działania niepożądane
W obrębie skóry otaczającej może wystąpić pieczenie i nadżerki pozostawiające przemijające przebarwienia.
W przypadku wystąpienia rozległego zaczerwienienia w obrębie otaczającej skóry, lub innych działań niepożądanych należy przerwać
stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie
W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.
W temperaturze poniżej 25ºC.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
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