
 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

 

DX2LEK, płyn na skórę 0,02g/ml, 60 ml
 

Cena: 22,42 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g/ml

Opakowanie 60 ml

Postać płyn do stos.na skórę

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Minoxidilum

Opis produktu
 

Opis produktu:

DX2LEK to płyn do stosowania na skórę głowy. Zawiera substancję czynną minoksydyl – jedyną dostępną w lekach bez recepty
substancję leczniczą stosowaną w leczeniu nadmiernego wypadania włosów na tle androgenowym (alopecia androgenetica)1.
Wygodna forma sprayu ułatwia aplikację.

1 W odniesieniu do danych URPL wg wyszukiwarki http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl, stan na dzień 15.01.2020r.

Substancja czynna

1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydylu (Minoxidilum).

Wskazania

Produkt leczniczy DX2LEK jest wskazany w leczeniu łysienia typu męskiego (alopecia androgenetica) u mężczyzn i u kobiet w wieku od
18 do 65 lat. DX2LEK jest najbardziej skuteczny u ludzi młodszych we wczesnych fazach procesu łysienia. Lepsze wyniki leczenia
uzyskuje się w okolicy szczytu głowy niż w części czołowo-skroniowej. Zaprzestanie leczenia powoduje cofanie się efektu leczniczego w
ciągu kilku miesięcy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na minoksydyl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
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Okres ciąży i karmienia piersią.
Choroby skóry głowy, np. nasilone zmiany w łojotokowym zapaleniu skóry, łuszczyca, zakażenia owłosionej skóry głowy, skóra z
objawami przerwania ciągłości naskórka, poparzona słońcem skóra głowy.
Nadciśnienie tętnicze (u pacjentów leczonych i nieleczonych).
Stosowanie na świeżo ogoloną skórę głowy.
Stosowanie pod opatrunkiem okluzyjnym.
Równoczesne stosowanie miejscowo na owłosioną skórę głowy innych leków.

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.

Pozwolenie
25569

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.
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