Flexitol – wyrób medyczny
Flexitol® maść 56 g,
Flexitol® maść 75 g.
Wskazanie: Flexitol® maść jest przebadanym klinicznie wyrobem medycznym do leczenia suchej i
popękanej skóry stóp i pięt. Rezultaty stosowania maści Flexitol® widoczne są już po 1 dniu stosowania.
Flexitol® maść jest polecany dla osób z suchą i popękaną skórą stóp i pięt, w tym dla diabetyków i osób z
hiperkeratozą. Wysoce skuteczna formuła nawilżająco - odżywcza, zawierająca 25% mocznika oraz inne
składniki głęboko wnikające w skórę (np.lanolina, paraﬁna, gliceryna, masło Shea oraz pantenol)
przyczyniają się do:
•

zwiększenia stopnia nawilżania skóry,

•

zmniejszenia utraty wody przez warstwę naskórka,

•

intensywnego odżywienia poszczególnych warstw skóry,

•

usuwania martwych komórek skóry (działanie keratolityczne).

Stosowanie: Miejscowo 1 - 2 razy dziennie rano i wieczorem. Przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci
powyżej 12 roku życia.
Skład: woda oczyszczona, mocznik, lanolina, alkohol cetostearylowy, lekka ciekła paraﬁna,
monostearynian gliceryny, oleinian decylu, PEG-20, kwas stearynowy PEG-20, paraﬁna twarda,
fenoksyetanol, sól sodowa PCA, masło Shea, pantenol, octan tokoferylu. Alkohol benzylowy, substancje
zapachowe.
Środki ostrożności: Wyłącznie do stosowania zewnętrznego na skórę pięt i stóp.
Produkt nie do spożycia. W razie przypadkowego spożycia należy skontaktować się z lekarzem pokazując
opakowanie produktu, który został połknięty. Unikać kontaktu z oczami. Podczas stosowania powierzchnia
stóp może być sliska. Należy zachować ostrożność podczas chodzenia po gładkich powierzchniach.
W przypadku głębokich pęknięć skóry może pojawić się uczucie kłucia.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
W przypadku ciąży lub karmienia piersią przed użyciem należy skontaktować się z lekarzem.
Należy zaprzestać stosowania jeżeli wystąpi podrażnienie skóry lub wysypka.
Przechowywanie: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym
opakowaniu. Nie stosować po terminie ważności umieszczonym na opakowaniu.
Zużyć w okresie 12 miesięcy od otwarcia. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla
dzieci
Dostępne opakowania: tuba 56 g, tuba 75 g
Producent: Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersﬁeld, HD7 5QH, Wielka Brytania
Informacji o produkcie udziela: Stada Poland Sp. z o.o., Al. 3 maja 6, 05-501 Piaseczno,
tel.: +48 22 7377920
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