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Hascovir LIPOŻEL pro 3 g
 

Cena: 17,09 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/g

Opakowanie 3 g

Postać krem

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Substancja
czynna

Aciclovirum

Opis produktu
 

Gdy organizm jest osłabiony, często uwidacznia się aktywność wirusa opryszczki. Bolesnych i nieestetycznych zmian pomoże się
pozbyć Hascovir Lipożel pro krem, którego głównym składnikiem aktywnym jest acyklowir.

Skład: 
Substancje czynne: 1g kremu zawiera 50mg acyklowiru (Aciclovirum). Substancje pomocnicze: fosfatydylochlina oczyszczona,
gliceroformal, disodu edetynian, kopolimer akryloidimetylotaurynian amonu i N-winylopirolidonu, dimetykon, woda oczyszczona.

Działanie:
Powracająca opryszczka wywołuje ból i dyskomfort, jednak istnieje skuteczny sposób, aby zlikwidować nieestetyczne zmiany wywołane
wirusem Hermes simplex. Acyklowir to substancja przeciwwirusowa, która w wyniku fosforylacji zostaje aktywowana dopiero w
poszczególnych, zakażonych komórkach ciała (acyklowir to forma tzw. proleku). Działanie acyklowiru polega na blokowaniu powielania
materiału genetycznego wirusa, czyli procesu replikacji wirusowego DNA. Produkt działa wybiórczo, ponieważ wykazuje znacznie
większe powinowactwo do kinezy tymidynowej wirusa. Ta selektywność gwarantuje wysokie bezpieczeństwo stosowania, które
dodatkowo podnosi wygodna i miejscowa aplikacja preparatu.

Zastosowanie:
Lek Hascovir Lipożel pro krem polecany w leczeniu miejscowym opryszczki wargi lub zmian opryszczkowych na twarzy, wywołanych
wirusem opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25 st. C, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie dopuścić do dostania się kremu do
oczu.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek składnik kremu.

Sposób użycia:
Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Aplikować na zmianę chorobową 5 razy dziennie z około czterogodzinnymi przerwami.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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