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Help4skin Brodawki i kurzajki 50 ml
 

Cena: 44,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Postać Pojemnik aerozolu 50 ml
Opis produktu / przeznaczenie PREPARAT DO USUWANIA BRODAWEK I KURZAJEK METODĄ KRIOTERAPII (CAŁKOWITEGO
WYMROŻENIA ZMIANY AŻ DO KORZENIA) Z UŻYCIEM SYSTEMU VERRUKILL®.
Przekazy marketingowe PREPARAT DO USUWANIA BRODAWEK I KURZAJEK METODĄ KRIOTERAPII (CAŁKOWITEGO WYMROŻENIA AŻ
DO KORZENIA). EFEKT JUŻ PO 1 UŻYCIU.

Krioterapia opatentowaną metodą VERRUKILL® to BEZPIECZNY, SKUTECZNY I PRAKTYCZNY sposób rozwiązania problemu brodawek
i kurzajek w warunkach domowych.

Polega na całkowitym wymrożeniu zmian w bardzo krótkim czasie, co uruchamia naturalny proces ich usuwania. Zamrożona brodawka
powinna stopniowo zaniknąć lub odpaść po około 10 dniach, odsłaniając nowy, zdrowy naskórek. Jednorazowy zabieg wystarcza
zazwyczaj do usunięcia problemu, z wyjątkiem przypadków szczególnie opornych brodawek lub kurzajek. W takich przypadkach
konieczne będzie powtórzenie zabiegu po upływie dwóch tygodni.

Skład dimetyloeter i płynny propan
Stosowanie Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się ze wskazaniami opisanymi w ulotce informacyjnej i zachować ją na
przyszłość
Dodatkowe informacje Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami krążenia.
W razie zaburzeń krążenia przed wykonaniem zabiegu należy poradzić się lekarza.

Nie stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią.
Nie stosować na podrażnionej lub zakażonej skórze. W razie wątpliwości dotyczących leczonej części ciała przed wykonaniem zabiegu
należy poradzić się lekarza.
Nigdy nie stosować produktu na skórze z ciemnymi przebarwieniami, znamionami barwnikowymi, znamionami wrodzonymi lub
nietypowymi, owłosionymi naroślami podobnymi do brodawek lub kurzajek.
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Nie stosować wyrobu w szczególnie wrażliwych obszarach skóry (twarz, podbródek, pacha, sutek, odbyt, narządy rozrodcze, usta, nos,
wargi, uszy i okolice oczu).
Nie stosować w skojarzeniu z innymi preparatami przeznaczonymi do usuwania brodawek.
Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie może spowodować wybuch.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu.
Nie palić.
Chronić przed światłem słonecznym.
Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50oC/122oF.
Nie przekłuwać i nie spalać, nawet po zużyciu.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Przed wyrzuceniem sprawdzić, czy pojemnik jest pusty.
Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Termin ważności produktu podano na spodzie pojemnika

Każdy poważny incydent (Art. 2 pkt 65 Rozporządzenia 2017/745) związany z wyrobem należy zgłosić do Producenta i do Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

www.urpl.gov.pl

Warunki przechowywania Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia lub innych źródeł
zapłonu.
Dostępne wielkości opakowań 50 ml
Dystrybutor/importer/upoważniony przedstawiciel Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

83-200 Starogard Gdański

ul. Pelplińska 19

Składniki
Dimethyl Ether, Liquid Propane Gas

Dawkowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Lek na receptę: Nie

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.,
ul. Pelplińska 19,
83-200 Starogard Gdański,
PL
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