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Linomag, maść, 30 g
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g/g

Opakowanie 30 g

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
"ZIOŁOLEK" SP. Z O.O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Lini oleum virginale

Opis produktu
 

O produkcie
Linomag, maść, 30 g

Opis
Linomag maść stosuje się wspomagająco w chorobach skóry takich jak wyprysk, wyprzenia, odparzenia oraz w nadmiernej suchości
skóry.

Skład
substancję czynną leku jest olej lniany pierwszego tłoczenia z Linum usitatissimum L., semen (nasienie lnu zwyczajnego), (3:1) — 20
g

1 g maści zawiera 200 mg oleju lnianego

substancje pomocnicze: lanolina bezwodna, wazelina biała

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Linomag przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę.

Maść można stosować do tamponów i wcierania.
W zależności od rodzaju schorzenia stosować jeden do trzech razy na dobę.
Lekko rozprowadzić cienką warstwę maści bezpośrednio na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry lub nałożyć grubą warstwę na
stosowanym opatrunku.
Działanie
Linomag maść pokrywa naskórek warstwą tłuszczową, która zapobiega utracie wody i przywraca właściwe uwodnienie naskórka.
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 Poprzez natłuszczenie i nawilżenie zmniejsza jego suchość i złuszczanie naskórka, redukując wpływ niekorzystnego działania
czynników zewnętrznych. Wielonienasycone egzogenne kwasy tłuszczowe zawarte w preparacie normalizują funkcje skóry i
przyśpieszają jej regenerację.

Wskazania
Linomag stosuje się wspomagająco w następujących schorzeniach:

wyprysk,
wyprzenia,
odparzenia,
stany nadmiernej suchości skóry,
łuszczyca.
Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Linomag:

w przypadku nadwrażliwości na lanolinę lub inną substancję pomocniczą,
w przypadku wyprysku łojotokowego.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Brak doniesień o występowaniu działań niepożądanych po zastosowaniu maści Linomag.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek zawiera lanolinę. Linomag może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Ciąża i karmienie piersią
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Lek można stosować u dzieci i niemowląt w stanach nadmiernej suchości skóry. W pozostałych wskazaniach przed zastosowaniem,
należy skonsultować się z lekarzem.

Opakowanie:
30g

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. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
ZIOLOLEK
Starołęcka 189
Poznań
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