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

+48 663 303 609
 

 

Undofen Pro Pen Terapia Kwasowa TCA żel KRÓTKA DATA
do 2022-02-28
 

Cena: 33,24 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1,5 ml

Postać żel

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

UNDOFEN® TERAPIA KWASOWA PRO PEN

Najsilniejszy kwas w leczeniu kurzajek & brodawek*
Efekty widoczne już po pierwszym użyciu
Bezbolesna kuracja
Łatwa i szybka aplikacja dzięki innowacyjnej formie aplikatora

*do stosowania w warunkach domowych

UNDOFEN® TERAPIA KWASOWA PRO PEN
Sprawdzony wyrób medyczny, który skutecznie i w bezpieczny sposób usuwa kurzajki/brodawki. Jest łatwy i szybki w aplikacji, dzięki
innowacyjnej formie aplikatora. Można stosować u dzieci od 4 roku życia.
Kwas trójchlorooctowy TCA to substancja silnie działająca, nie wchłania się do krwi. Działa przez złuszczanie narośli i wywołuje lekki
stan zapalny. Aż 65% kurzajek znika w ciągu 4 tygodni terapii kwasem TCA*.
*- Na podstawie claim support Undofen TCA, dokument wewnętrzny 2016

Łatwa i szybka aplikacja w 5 krokach*
Usuwanie kurzajek/brodawek za pomocą Undofen ProPen jest łatwe i szybkie dzięki innowacyjnej formie aplikatora. Kwas TCA usuwa
kurzajki 3 razy szybciej niż tradycyjne terapie kwasowe Aplikację należy powtarzać raz w tygodniu, dopóki brodawka/kurzajka nie
zniknie, maksymalnie do 6 tygodni. Za każdym razem postępuj zgodnie z instrukcją (punkty 2-5).
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Przed pierwszym użyciem i zdjęciem nakrętki należy wykonać kilka pełnych obrotów, aby żel przedostał się do końcówki
aplikatora.Stuknij aplikatorem 3 razy o twardą, płaską powierzchnię, aby żel spłynął do końcówki aplikatora.
Zrównaj niebieskie zgrubienie (na nakrętce) z białym (na aplikatorze), a następnie zdejmij nakrętkę.
Połóż końcówkę aplikatora na brodawkę/kurzajkę. Naciśnij niebieski przycisk i trzymaj przez 10 sekund. W przypadku większych
brodawek/kurzajek ( > 6mm) może być potrzebna dodatkowa aplikacja produktu.
Po aplikacji nałóż nakrętkę. Przekręć nakrętkę tak, żeby niebieski i biały punkt nie był na tej samej wysokości.

*szczegółowa instrukcja znajduje się na ulotce produktowej.
W porównaniu do innych domowych metod usuwania kurzajek.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

