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NIZORAL SZAMPON 100ML
 

cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g/1g

Kategoria Lek

Opakowanie 100 ml

Postać szampon leczniczy

Producent Janssen Pharmaceutica

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

NIZORAL SZAMPON przeznaczony w leczeniu i profilaktyce chorób skóry takich jak:
- łupieżu
- łojotokowego zapalenia skóry
- łupieżu pstrego wywołanego przez małe, białe plamki na skórze klatki piersiowej

DZIAŁANIE:

- zwalcza łupież
- działa przeciwgrzybiczo

PRZECIWWSKAZANIA:

Preparatu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ketokonazol lub którykolwiek z pozostałych składników.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ:

Nizoral, szampon leczniczy może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie
konieczne.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

- pieczenie
- swędzenie
- podrażnienie
- przetłuszczanie bądź wysuszanie włosów
- głównie u pacjentów z chemicznie zniszczonymi lub z siwymi włosami było obserwowane odbarwienie włosów

STOSOWANIE:

Nanieść niewielką ilość szamponu na zakażoną skórę - zazwyczaj 1 saszetka lub garść leku wystarcza do jednorazowego zastosowania
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(włosy mogą być uprzednio umyte normalnym szamponem).
Używając niewielkiej ilości wody, rozprowadzić szampon równomiernie na skórze. W przypadku długich włosów wystarczy umyć jedynie
skórę głowy.
Wcierać szampon w skórę aż do uzyskania piany.
Pozostawić pianę na na skórze przez 3 do 5 minut, a następnie spłukać.
Na co dzień można używać zwykłego szamponu.

Łupież pstry stosować raz na dobę przez 5 kolejnych dni.
Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy stosować dwa razy w tygodniu przez 2 do 4 tygodni.

SKŁAD:

1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu:
- sól sodowa eteru laurylosulfonowego
- sól disodowa eteru monolaurylosulfonobursztynowego
- dietylamid kwasu tłuszczowego oleju kokosowego
- laurdimonioum-zhydrolizowany zwierzęcy kolagen
- dioleinian metyloglukozy makrogolu 120
- kwas solny
- chlorek sodu
- substancje zapachowe
- wodorotlenek sodu imidurea
- erytrozyna sodowa (E 127)
- woda oczyszczona 
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