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CANDI Pomadka na pękające kąciki ust 5ml
 

Cena: 25,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 ml

Postać -

Producent LEFROSCH SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE:

Pomadka CANDI działa przeciwbakteryjnie i przeciwdrożdżakowo. Zawarty chlorquinaldol to pochodna 8-hydroksychinoliny mająca
działanie przeciwbakteryjne (gronkowce, paciorkowce, pałeczki
z rodziny Enterobacteriaceae). Działa również na pierwotniaki i niektóre grzyby (C. albicans). Klotrimazol ma działanie
przeciwdrożdżakowe.

WSKAZANIA:

Pękające kąciki ust

PRZECIWWSKAZANIA:

Ciąża, okres karmienia piersią. Wiek poniżej 12 roku życia. Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować bez konsultacji z lekarzem w przypadku występowania cukrzycy,
kiły, zakażenia wirusem HIV, leczenia immunosupresyjnego, stosowania chemioterapii oraz w podeszłym wieku. Pomadka przeznaczona
jest do stosowania wyłącznie zewnętrznego, tylko w obrębie kącików ust. Nie stosować w przypadku opryszczki. Nie połykać.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Świąd, rumień, obrzęk skóry i tkanki podskórnej. W przypadku dłuższego utrzymywania się któregokolwiek z objawów preparat należy
zmyć wodą z dodatkiem mydła i skontaktować się z lekarzem.

ZASTOSOWANIE:

Niewielką ilość pomadki nakładać na zmienione kąciki ust 3 razy dziennie. Stosować do czasu ustąpienia zmian oraz przez 3 następne
dni. W przypadku nieustępowania zmian przez 3 dni, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku ponownego wystąpienia zmian
nie należy stosować pomadki lecz zasięgnąć porady lekarza. Pomadka powinna być stosowana przez jedną osobę. Po ustąpieniu zmian
pomadkę należy wyrzucić - nie wolno stosować ponownie ze względu na możliwość przeniesienia bakterii i drożdżaków. Podczas
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pierwszego zastosowania może wystąpić uczucie "pieczenia", które powinno ustąpić
w ciągu ok. 15 minut. W trakcie stosowania preparatu unikać nasłonecznienia. Nie korzystać z solarium.

ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Tylko do użytku zewnętrznego. W razie przypadkowego połknięcia należy natychmiast skontaktować się
z lekarzem.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej, tj. od 15oC do 25oC.

Preparat przebadany dermatologicznie. Uzyskał pozytywną ocenę skuteczności działania po badaniach przeprowadzonych w Instytucie
Kosmetyki Lekarskiej, ul. Świętokrzyska 33a w Warszawie.

Numer zezwolenia dopuszczającego do obrotu: CANDI nr RK 250288/2009 nadany przez Krajowy System Informowania o
Kosmetykach, ul. Św. Teresy 8 w Łodzi.

Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Po otwarciu opakowania przydatność 2 miesiące.

DOSTĘPNE OPAKOWANIE:
CANDI pomadka tuba o zawartości 5 ml
Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą.
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