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Alantan Plus krem 35 g
 

cena: 7,26 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra

Działanie nawilżające, osłaniające, wspomagające,
złuszczające

Opakowanie 35 g

Postać krem

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA"
SPÓŁDZIELNIA PRACY

Sposób aplikacji na skórę

Substancja
czynna/dawka

Allantoinum, Dexpanthenolum

Wskazania alergia, atopowe zapalenie skóry, odparzenia,
oparzenie, otarcia, owrzodzenia,
podrażnienie, rana, rogowacenie,
skaleczenie, suchość, zapalenie

Opis produktu
 

Opis:
Alantan Plus ma postać kremu do stosowania miejscowego na skórę.
Lek zawiera dwie substancje czynne: alantoinę i deksopantenol. Alantoina działa złuszczająco oraz osłaniająco na skórę, poprawia jej
nawilżenie oraz wspomaga leczenie ran przez pobudzanie wzrostu nowej tkanki. Alantoina stosowana regularnie w nadmiernym
rogowaceniu skóry, może zapobiec nadmiernemu odkładaniu się keratyny (rodzaj białka). Deksopantenol głęboko wnika w skórę, gdzie
przekształca się w kwas pantotenowy. Zwiększone zapotrzebowanie na kwas pantotenowy występuje w przypadku uszkodzeń i różnego
rodzaju chorób skóry. Deksopantenol ma zdolność wiązania wody, dzięki czemu zwiększa elastyczność skóry.

Skład:
alantoina, deksopantenol
1 g kremu zawiera 20 mg alantoiny i 50 mg deksopantenolu (50% roztwór pantenolu w glikolu propylenowym).
Pozostałe substancje to: lanolina, parafina ciekła, alkohol cetostearylowy, etyluparahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan,
propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona, polawax NF

Wskazania:

Pielęgnacja skóry podrażnionej i wysuszonej.
Leczenie różnego rodzaju ran, jak: otarcia, niewielkie skaleczenia i pęknięcia skóry.
Leczenie oparzeń słonecznych oraz po radioterapii i fototerapii.
Zapobieganie odparzeniom u niemowląt.
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Nadmierne rogowacenie skóry dłoni i stóp.
Wspomagająco w atopowym zapaleniu skóry, wyprysku alergicznym, zapaleniu błony śluzowej nosa i owrzodzeniach podudzi.

Przeciwwskazania:
Nie stosować produktu leczniczego:

w nadwrażliwości na alantoinę, deksopantenol lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
do oczu,
na zmiany skórne w okresie ostrego stanu zapalnego z obecnością zmian sączących.
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