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Candi, pomadka na pękające kąciki ust, 5 ml
 

Cena: 55,59 zł

Opis słownikowy

Postać pomadka

Producent Lefrosch

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

Klotrimazol, Masło shea, Olej rycynowy, 
Triglicerydy, Witamina E

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Candi, pomadka na pękające kąciki ust, 5 ml

Pomadka CANDI działa przeciwbakteryjnie i przeciwdrożdżakowo. Zawarty chlorquinaldol to pochodna 8-hydroksychinoliny mająca
działanie przeciwbakteryjne (gronkowce, paciorkowce, pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae).
Działa również na pierwotniaki i niektóre grzyby (C. albicans). Klotrimazol ma działanie przeciwdrożdżakowe.

Działanie Candi, pomadka na pękające kąciki ust, 5 ml

Pomadka na pękające kąciki ust, Candi

Działa przeciwbakateryjnie i przeciwdrożdżakowo.
Skutecznie niweluje problem pękających kącików ust.
Składniki odżywcze zawarte w pomadce wspomagają proces regeneracji ust, sprawiają, że są one zdrowe i gładki.
Pomadka wygodna w użyciu.
Składniki aktywne:

Chlorquinaldol – działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo oraz przeciwpierwotniakowo na ziarniaki Gram-dodatnie, drożdżaki oraz
Candida albicans.

Klotrimazol – miejscowo działa przeciwgrzybiczo.

Olej rycynowy – natłuszcza i chroni skórę, przeciwdziała utracie wilgoci z naskórka.

Witamina E – działa przeciwzapalnie, przyspiesza proces gojenia się ran, wpływa efektywnie na odtwarzanie się nowej tkanki.
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Zabezpiecza przed przesuszeniem oraz osłabieniem elastyczności naskórka.

Skład Candi, pomadka na pękające kąciki ust, 5 ml

Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Caprylic/Capric Trigliceride, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter,
Hydrogenated Vegetable Oil, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Tocopheryl Acetate, Chlorquinaldol, Clotrimazole, Parfum.

Dawkowanie Candi, pomadka na pękające kąciki ust, 5 ml

Niewielką ilość pomadki nakładać na zmienione kąciki ust 3 razy dziennie. Stosować do czasu ustąpienia zmian oraz przez 3 następne
dni. W przypadku nieustępowania zmian przez 3 dni, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku ponownego wystąpienia zmian
nie należy stosować pomadki lecz zasięgnąć porady lekarza. Pomadka powinna być stosowana przez jedną osobę. Po ustąpieniu zmian
pomadkę należy wyrzucić - nie wolno stosować ponownie ze względu na możliwość przeniesienia bakterii i drożdżaków. Podczas
pierwszego zastosowania może wystąpić uczucie "pieczenia", które powinno ustąpić w ciągu ok. 15 minut. W trakcie stosowania
preparatu unikać nasłonecznienia. Nie korzystać z solarium

Informacje dodatkowe Candi, pomadka na pękające kąciki ust, 5 ml

Przeciwskazania do stosowania
Ciąża, okres karmienia piersią.
Wiek poniżej 12 roku życia.
Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Pomadka przeznaczona jest do stosowania wyłącznie zewnętrznego, tylko w obrębie kącików ust.
Nie stosować w przypadku opryszczki.

W przypadku następowania zmian przez 3 dni, należy skontaktować się z lekarzem.
W przypadku ponownego wystąpienia zmian nie należy stosować pomadki lecz zasięgnąć porady lekarza.
Pomadka powinna być stosowana przez jedną osobę.
Po ustąpieniu zmian pomadkę należy wyrzucić, nie wolno stosować ponownie ze względu na możliwość przeniesienia bakterii i
drożdżaków.
Tylko do użytku zewnętrznego.
W razie przypadkowego połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Ne połykać.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej, tj. od 5 do 25°C.
Po otwarciu zużyć w ciągu 3 miesięcy.
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