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Acne-Derm, krem, trądzik, przebarwienia skóry, 20 g
 

Cena: 19,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 g

Postać krem

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA"
SPÓŁDZIELNIA PRACY

Rejestracja kosmetyk

Opis produktu
 

Opis produktu
Acne-Derm, kosmetyk w postaci kremu do stosowania miejscowego na skórę. Zawarty w kremie glicerol działa silnie nawilżająco i
zmiękczająco na skórę. Kwas azelainowy: działa przeciwtrądzikowo oraz wybielająco na skórę w przypadku jej przebarwienia, niszczy
bakterie wpływające na rozwój trądziku (Propionibacterium acnes), zmniejsza liczbę mikrozaskórników oraz hamuje nadmierne
rogowacenie naskórka, hamuje wzrost i nadczynność komórek barwnikowych skóry (melanocytów).

Zastosowanie

Trądzik pospolity,
Przebarwienia skóry (hiperpigmentacja).

Składniki
Substancją czynną leku jest kwas azelainowy. 1 g kremu zawiera 200 mg kwasu azelainowego.
Pozostałe składniki to: mieszanina glicerolu monostearynianu i makrogolu stearynianu; mieszanina glicerolu stearynianu, alkoholu
cetostearylowego, cetylu palmitynianu i kokoglicerydów; mieszanina cetostearylu etyloheksanianu i izopropylu myrystynianu; glikol
propylenowy; glicerol; kwas benzoesowy; woda oczyszczona.

Sposób użycia

Stosować miejscowo na skórę.
Na umytą i osuszoną skórę 2 razy na dobę (rano i wieczorem) nakładać krem delikatnie wcierając w chorobowo zmienione
miejsca skóry. Po nałożeniu leku należy dokładnie umyć ręce. Jednorazowo należy nakładać pasek kremu o długości 4 cm (1 g
kremu). Maksymalnie na dobę można zastosować pasek kremu o długości 8 cm (2 g kremu).
Pacjenci ze skórą wrażliwą przez pierwszy tydzień leczenia powinni stosować lek tylko raz na dobę - wieczorem.
W przypadku zmian trądzikowych występujących na klatce piersiowej i (lub) plecach nie należy stosować więcej niż 10 g kremu
na dobę (nie więcej niż pół tubki kremu na dobę). W przypadku leczenia trądziku poprawa powinna być widoczna po upływie 4
tygodni, natomiast w przypadku leczenia przebarwień po około 3 miesiącach.
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W celu uzyskania trwałej poprawy lek powinien być stosowany przez kilka miesięcy. Leku nie należy stosować dłużej niż przez 6
miesięcy. Jeśli po upływie wyżej wymienionych okresów stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej,
należy skontaktować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Nie stosować w przypadku uczulenia na kwas azelainowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.
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