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Linomag maść 30 g
 

cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g/1g

Kategoria Lek

Opakowanie 30 g

Postać maść

Producent Przedsiębiorstwo farmaceutyczne Ziołolek
Sp. z o.o.

Substancja
czynna

vitaminum f

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Produkt pokrywa naskórek warstwą tłuszczową, która zapobiega utracie wody i przywraca właściwe uwodnienie naskórka. Poprzez
natłuszczenie i nawilżenie zmniejsza suchość i złuszczanie naskórka, redukując wpływ niekorzystnego działania czynników
zewnętrznych. Wielonienasycone egzogenne kwasy tłuszczowe zawarte w preparacie normalizują funkcje skóry i przyśpieszają jej
regenerację. Działanie to zależy w głównej mierze od zawartości niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych: kwasu linolowego i
kwasu linolenowego. Kwasy te wpływają również korzystnie na utrzymanie i regenerację naturalnej bariery skóry.

Wskazania:
wspomagająco w chorobach skóry takich jak: wyprysk, wyprzenia i odparzenia. Stany nadmiernej suchości skóry. Łagodzenie objawów
łuszczycy. Lek można stosować u dzieci i niemowląt w stanach nadmiernej suchości skóry.

Skład:
substancja czynna: 1 g maści zawiera 200 mg oleju lnianego pierwszego tłoczenia z Linum usitatissimum L., semen (nasienie lnu
zwyczajnego), (3:1),substancje pomocnicze: lanolinę bezwodną, wazelinę białą.

Dawkowanie i sposób podania: 
w zależności od rodzaju schorzeń stosować jeden do trzech razy na dobę.
W łuszczycy i wyprysku u dzieci i niemowląt wskazane stosowanie maści dwa do trzech razy na dobę. Podanie na skórę.
Zewnętrznie: do tamponów i wcierania. Lekko rozprowadzić cienką warstwę maści bezpośrednio na zmienioną chorobowo powierzchnię
skóry lub nałożyć grubą warstwę na stosowanym opatrunku.

Przeciwwskazania: 
wyprysk łojotokowy. Nadwrażliwość na substancję czynną, uczulenie na lanolinę lub którykolwiek składnik preparatu. Lek może
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powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Przechowywanie:
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

Producent:
ZIOŁOLEK
Starołęcka 189
Poznań
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