
 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 
 

RILLO Emulsja zapobiegająca nadmiernej potliwości, 50 ml, 1
szuka
 

Cena: 22,05 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent LEFROSCH SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE:

Emulsja Rillo zapobiega nadmiernej potliwości w obrębie pach. Zastosowane składniki skutecznie redukują wydzielanie potu oraz
pozwalają ograniczyć częstotliwość stosowania preparatu do niezbędnego minimum.

WSKAZANIA:

Nadmierna potliwość w obrębie pach

PRZECIWWSKAZANIA:

Ciąża, okres karmienia piersią.
Wiek poniżej 16 roku życia.
Nie stosować kremu na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.
Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek
ze składników preparatu (skład na opakowaniu).

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

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

ZASTOSOWANIE:

Emulsję należy nakładać na czystą, suchą skórę, na noc. Rano należy preparat zmyć wodą z dodatkiem mydła. Stosować przez 2-4 dni
(zawsze na noc) a następnie 2-3 razy w tygodniu.
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ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Emulsję Rillo należy stosować na skórę suchą, niepodrażnioną i nieuszkodzoną. Preparat można stosować 12 godzin po depilacji lub
goleniu. Preparat jest przeznaczony do skóry w obrębie pach. Emulsja może odbarwiać tkaniny bądź biżuterię. Tylko do użytku
zewnętrznego. W razie przypadkowego połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. 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.

SKŁADNIKI:

Aqua, Aluminium Chlorhydrate, Ethylhexyl Stearate,Glyceryl Stearate, Ceteareth-25, Stearyl Alcohol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Dimethicone,
Propylene Glycol;Sodium Usnate, Panthenol, Parfum

DOSTĘPNE OPAKOWANIE:
Rillo emulsja -opakowanie roll on, pojemność 50 ml
Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Po otwarciu opakowania przydatność 3 miesiące.

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą.
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