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CEPAN krem 35g
 

Cena: 19,90 PLN

Opis produktu
 

CEPAN krem 35g

Cepan to produkt leczniczy stosowany w profilaktyce blizn, w tym przerosłych blizn, a także do przyspieszenia regeneracji tkanki.

Cepan powoduje spłaszczenie, zblednięcie blizny, a także uelastycznia ją. Cepan może także zapobiegać powstawaniu blizn, wpływa na
tkankę bliznowatą (zmiękcza, rozluźnia), wspiera również strukturę kolagenu. Dodatkowo zmniejsza również reakcję zapalną,
przyspiesza regenerację tkanki, zmniejsza uczucie napięcia skóry i świąd.

Wskazania:

Miejscowe leczenie blizn i bliznowców (keloidów) po oparzeniach i zabiegach chirurgicznych.
Leczenie przykurczy.
Leczenie blizn powiek.
Leczenie blizn po czyrakach, owrzodzeniach i trądziku.

Skład:
Substancjami czynnymi są: wyciąg etanolowy z cebuli (Alii cepae extractum fluidum), wyciąg z rumianku (Chamomillae extractum),
heparyna sodowa (Heparinum natricum), alantoina (Allantoinum).

100 g kremu zawiera 20 g wyciągu z cebuli, 5 g wyciągu z rumianku, 5000 IU heparyny sowoej, 1 g alantoiny.
Substancje pomocnicze: mieszanina alkoholu cetostearylowego i sodu laurylosiarczanu; parafina ciekła; wazelina biała; samo
emulgująca mieszanina mono i diglicerydów wysoko nasyconych kwasów tłuszczowych i potasu stearynianu; glicerol; metylu
parahydroksybenzoesan; propylu parahydroksybenzoesan; woda oczyszczona.

Sposób użycia:
Lek do stosowania na skórę.
Krem należy stosować po całkowitym wyleczeniu rany.
W zależności od wieku blizny leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy
Dzieci i dorośli: 2-3 razy na dobę, nakładać cienką warstwę, lekko masując.
W leczeniu starych i stwardniałych blizn oraz w przykurczach zaleca się niewielką ilość kremu nałożyć na jałowy gazik i przyłożyć na
bliznę na 30 do 60 minut.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:
zaczerwienienie i pieczenie skóry (na początku leczenia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
W przypadku stosowania kremu w okolicy powiek, należy zachować ostrożność aby krem nie dostał się do oczu.
Lek zawiera alkohol cetostearylowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan - mogą powodować reakcje
alergiczne lub miejscowe reakcje skórne.

Ciąża i karmienie piersią:
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
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