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Excilor Spray Ochronny 3w1, 100 ml
 

Cena: 29,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Producent A&D PHARMA POLAND SP.Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis
Excilor Spray Ochronny 3w1, to spray na brodawki i kurzajki dla dzieci powyżej 2 lat, młodzieży i dorosłych. Wskazany dla osób
uprawiających sport, podróżujących, uczęszczających na basen i do SPA. Spray tworzy cienki, nieklejący kopolimerowy film ochronny w
rodzaju „niewidzialnej skarpety”, chroni skórę oraz zmienia środowisko na niekorzystne dla rozwoju grzybów. Produkt wodoodporny.
Spray jest łatwy i szybki w aplikacji, wysycha w ciągu 5 sekund. Jest niewidoczny, nietłusty i nie brudzi ubrań.

Zastosowanie
Ochrona przed kurzajkami/brodawkami podeszwowymi, grzybicą stóp i grzybicą paznokci.

Sposób użycia

Nanieść cienką warstwę sprayu Excilor® na stopy, w szczególności podeszwy stóp, paznokcie i miejsca między palcami.
Wysycha w ciągu kilku sekund, pozostawiając gładki, delikatny film ochronny o przyjemnym zapachu.
Pozostawić na stopie po zakończeniu aktywności wykonywanej boso lub usunąć przy użyciu letniej wody i mydła, delikatnie
pocierając stopę. Można też nałożyć świeżą warstwę przed założeniem skarpet i butów w celu niedopuszczenia do
zanieczyszczenia krzyżowego z zainfekowanych skarpet i butów.

Skład
Woda, alkohol, pantenol, glicerol, chlorowodorek witaminy B6, sól sodowa fosforanu askorbylu, ksylitol, kwas szikimowy, zapach,
kopolimer oktyloakrylamidu/ akrylanu/ butyloaminoetylometakrylanu, kwas mlekowy, diglukonian chlorheksydyny, pirokton olaminy, eter
dimetylowy.

Przechowywanie
W temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
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Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników.
Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
W przypadku kontaktu produktu z oczami lub błonami śluzowymi obficie spłukać wodą.
Brak danych klinicznych dotyczących stosowania produktu u dzieci oraz kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.
Chorzy na cukrzycę, u których występują problemy ze stopami, powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem
stosowania sprayu Excilor®.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
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