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Loxon Max Płyn na skórę 60 ml
 

Cena: 53,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/ml

Opakowanie 60 ml

Postać płyn na skórę

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Minoxidilum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Loxon Max (Loxon 5%) jest lekiem na łysienie androgenowe, który ma postać płynu do stosowania na skórę głowy. Substancją czynną,
na której opiera się formuła preparatu, jest minoksydyl. Ma on działanie odwracające i hamujące miniaturyzację mieszków włosowych,
działa także silnie pobudzając namnażanie się komórek mieszków włosowych w fazie wzrostu. Leczenie łysienia androgenowego z
użyciem leku Loxon Max można stosować wyłącznie u kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat.

Loxon stosuje się w przypadku androgenowego wypadania włosów, które jest chorobą postępującą i polega na genetycznej
nadwrażliwości na aktywną formę testosteronu - dihydrotestosteron. Przed użyciem preparatu należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą, a także sprawdzić, czy objawy łysienia odpowiadają łysieniu typu androgenowego.

W leczeniu androgenowego wypadania włosów produktem Loxon Max zahamowanie wypadania włosów zaobserwowano już w drugim
miesiącu regularnego stosowania preparatu, porost włosów zaczyna się zazwyczaj po 2 miesiącach kuracji. Maksymalny efekt leczenia
z wykorzystaniem Loxon Max uzyskuje się najczęściej po około 12 miesiącach systematycznego stosowania płynu.

Zastosowanie płynu na skórę Loxon Max

Wskazania do stosowania: Leczenie łysienia androgenowego u kobiet i mężczyzn w wieku 18-65 lat.
Loxon Max to lek na wypadanie włosów, przeznaczony do leczenia łysienia androgenowego. Powinien być stosowany po konsultacji z
lekarzem lub farmaceutą, który potwierdzi jego występowanie.

Jak rozpoznać łysienie androgenowe? Może się ono objawiać:

łysieniem na czubku głowy u mężczyzn;
tworzeniem się zakoli i znacznym przesuwaniem się linii włosów;
łysieniem u mężczyzn w młodym wieku;
występuje w wywiadzie rodzinnym. 1
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Preparat na wypadanie włosów o podłożu łysienia androgenowego można wykorzystywać w przypadku wypadania włosów u mężczyzn
w młodym wieku. Należy jednak pamiętać, że lek Loxon Max dedykowany jest osobom w wieku 18-65.

Działanie płynu na skórę Loxon Max

Lek na łysienie androgenowe Loxon to preparat, którego działanie opiera się na:

odwracaniu i hamowaniu miniaturyzacji mieszków włosowych;
pobudzaniu namnażania się komórek mieszków w fazie wzrostu;
pobudzaniu do porostu włosów.

Jak zatrzymać łysienie? Loxon Max efekty:

zahamowanie łysienia w drugim miesiącu stosowania preparatu na łysienie androgenowe;
porost włosów rozpoczyna się przeważnie po 2 miesiącach systematycznego stosowania płynu Loxon;
maksymalny efekt po około 12 miesiącach regularnego stosowania leku.
Należy pamiętać, że efekty leczenia są w znacznym stopniu uzależnione od systematyczności stosowania produktu oraz
indywidualnych cech pacjenta.

Formuła płynu na skórę Loxon Max

Skład: 1 ml płynu na skórę zawiera 50 mg minoksydylu (Minoxidilum).

W leku przeciw wypadaniu włosów Loxon użyto substancji czynnej, której zadaniem jest pobudzenie porostu włosów. Formuła oparta
jest na minoksydylu, wykazującym działanie odwracające lub hamujące miniaturyzację mieszków włosowych oraz silnie pobudzające
namnażanie się komórek w fazie wzrostu włosów.
W produkcie znajdują się również substancje pomocnicze:

glikol propylenowy,
etanol 96%,
woda oczyszczona,
kwas cytrynowy.

Minoksydyl to substancja czynna, która w bardzo niewielkim stopniu wchłania się do krwioobiegu.

Sposób użycia płynu na skórę Loxon Max

Lek na łysienie Loxon Max należy zawsze stosować zgodnie z opisem, który podano na ulotce dla pacjenta oraz według zaleceń lekarza
lub farmaceuty.

Łysienie androgenowe leczenie - Loxon Max jak stosować?

1 ml preparatu należy rozpylić na czystą i osuszoną skórę głowy w miejscu łysienia, a następnie wmasować;
1 rozpylenie preparatu ma objętość 0,1 ml ( średnia objętość 10 rozpyleń wynosi 1 ml);
nie należy przekraczać dawki 2 ml w ciągu doby (max. 2 x 10 rozpyleń).

Uwaga: podczas rozpylania chronić oczy, nos i usta! Po zastosowaniu leku na wypadanie włosów Loxon na skórę głowy należy
dokładnie umyć ręce!

Nie należy stosować leku na łysienie androgenowe Loxon Max w trakcie stosowania miejscowego na skórę głowy innych produktów
leczniczych.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u pacjentów z leczonym i
nieleczonym nadciśnieniem tętniczym, w przypadkach nagłej lub niewyjaśnionej utraty włosów, jeżeli utrata włosów związana jest z
ciężkimi chorobami, takimi jak zaburzenie czynności tarczycy, toczeń układowy, utrata włosów z pewnej powierzchni skóry z powodu
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stanu zapalnego skóry głowy lub innych chorób, gdy skóra głowy jest ogolona lub zmieniona chorobowo (np. łuszczyca, stan zapalny,
skóra głowy jest zaczerwieniona, podrażniona, lub bolesna), u pacjentów, którzy stosują opatrunki okluzyjne lub stosują miejscowo inne
produkty lecznicze.

Podmiot odpowiedzialny: Perrigo Poland Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Loxon Max: lek na wypadanie włosów w łysieniu androgenowym

Loxon Max to lek na łysienie androgenowe u mężczyzn hamujący miniaturyzację mieszków włosowych i silnie pobudzające namnażanie
się komórek w fazie wzrostu włosów.

Składniki
1 ml płynu zawiera jako substancję minoksydyl 50 mg oraz substancje pomocnicze: glikol propylenowy, etanol 96%, wodę oczyszczoną,
kwas cytrynowy

Dawkowanie
Sposób użycia płynu na skórę Loxon Max
Lek na łysienie Loxon Max należy zawsze stosować zgodnie z opisem, który podano na ulotce dla pacjenta oraz według zaleceń lekarza
lub farmaceuty.
Łysienie androgenowe leczenie - Loxon Max jak stosować?

1 ml preparatu należy rozpylić na czystą i osuszoną skórę głowy w miejscu łysienia, a następnie wmasować;
1 rozpylenie preparatu ma objętość 0,1 ml ( średnia objętość 10 rozpyleń wynosi 1 ml);
nie należy przekraczać dawki 2 ml w ciągu doby (max. 2 x 10 rozpyleń).

Uwaga: podczas rozpylania chronić oczy, nos i usta! Po zastosowaniu leku na wypadanie włosów Loxon na skórę głowy należy
dokładnie umyć ręce!
Nie należy stosować leku na łysienie androgenowe Loxon Max w trakcie stosowania miejscowego na skórę głowy innych produktów
leczniczych.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u pacjentów z leczonym i
nieleczonym nadciśnieniem tętniczym, w przypadkach nagłej lub niewyjaśnionej utraty włosów, jeżeli utrata włosów związana jest z
ciężkimi chorobami, takimi jak zaburzenie czynności tarczycy, toczeń układowy, utrata włosów z pewnej powierzchni skóry z powodu
stanu zapalnego skóry głowy lub innych chorób, gdy skóra głowy jest ogolona lub zmieniona chorobowo (np. łuszczyca, stan zapalny,
skóra głowy jest zaczerwieniona, podrażniona, lub bolesna), u pacjentów, którzy stosują opatrunki okluzyjne lub stosują miejscowo inne
produkty lecznicze.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przechowywanie
Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym dla dzieci.

Producent
Podmiot odpowiedzialny:
Perrigo Poland Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa
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