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Maść borna Aflofarm maść 10 % 20 g (tub.)
 

Cena: 4,18 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 g (tuba)

Postać maść

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Acidum boricum

Opis produktu
 

Maść borna 10% to produkt, który wykazuje słabe właściwości grzybostatyczne i bakteriostatyczne. Działa złuszczająco i skutecznie
usuwa martwy naskórek. Wysusza zmiany zapalne i skutecznie ściąga skórę.

Skład:
100g maści zawiera: substancję czynną: kwas borowy (Acidum boricum) 10g oraz substancje pomocnicze - Vaselinum album 90g.

Działanie:
Maść borna 10% charakteryzuje się prostym składem o sprawdzonym i potwierdzonym działaniu. Zawiera kwas borowy, który wykazuje
między innymi właściwości ściągające. Ponadto skutecznie zwalcza drobnoustroje oraz wyraźnie złuszcza martwy naskórek. Wykazuje
słabe właściwości grzybostatyczne i antyseptyczne. Produkt doskonale sprawdza się w przypadku różnego rodzaju zmian skórnych,
wysuszając, łagodząc ich przebieg i przyśpieszając regenerację. Maść borna 10% przeznaczona jest do użytku miejscowego.

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancje składowe preparatu (kwas borowy)
stosowanie na rozległe rany, uszkodzone śluzówki
stosowanie u dzieci poniżej 12 roku życia
aplikowanie na otwarte rany i skaleczenia
ciąża i okres karmienia piersią

Wskazania:
Zaleca się stosowanie maści zewnętrznie u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia w przypadku stanów zapalnych skóry,
oparzeń, a także niewielkich uszkodzeń naskórka.

Sposób użycia: 
Stosować zewnętrznie. U osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia aplikować niewielką ilość maści w miejscach chorobowo
zmienionych, powtarzając czynność x 1-2/24h.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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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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