Przed zastosowaniem kosmetyku należy zapoznać się z treścią ulotki.
R

PILARIX krem
PILARIX krem to nowoczesny preparat skutecznie zapobiegający nadmiernemu
rogowaceniu skóry. Poprzez zwiększenie nawilżenia warstwy rogowej naskórka
przyspiesza procesy regeneracji skóry. Działa przeciwzapalnie. Intensywnie
nawilża.
PILARIX krem zawiera:
- kwas salicylowy 2% - ułatwia oddzielanie się nawarstwionych rogowaceń naskórka
- mocznik 20% - silnie nawilża, zwiększa elastyczność warstwy rogowej naskórka
- panthenol - działa kojąco, przeciwzapalnie w przypadkach podrażnień, niezależnie od przyczyny
- alantoinę – przyspiesza regenerację skóry podrażnionej, biologicznie uszkodzonej
- masło shea - zapewnia skórze delikatność, gładkość, chroni przed zimnem,
wiatrem i promieniami słonecznymi, pozwala szybciej goić się skórze po urazach
PILARIX krem znajduje zastosowanie w przypadkach:
- pielęgnacji nadmiernie twardej, suchej skóry łokci, kolan, pięt
- przewlekłej suchości skóry
- idealny środek tonizująco - kojący po depilacji
- jako środek przyspieszający regenerację skóry
PILARIX krem wskazania do stosowania:
- rogowacenie okołomieszkowe
- wyprysk w fazie nadmiernego łuszczenia
- przewlekła suchość skóry
- jako środek przyspieszający regenerację skóry między okresami sterydoterapii
zewnętrznej
PILARIX krem sposób użycia:
Stosować 2 x dziennie lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.
Działania niepożądane:
W przypadku zastosowania kremu na skórę uszkodzoną, podrażnioną, w stanie
zapalnym lub posiadającą na swojej powierzchni zmiany zapalne w postaci
grudek bądź krost może wystąpić pogorszenie stanu zapalnego z towarzyszącym
świądem. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania kremu.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na kwas salicylowy, mocznik lub pozostałe składniki kremu, ciąża,
okres karmienia piersią, wiek poniżej 12 roku życia, niewydolność nerek lub
wątroby. Nie stosować w przypadku bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych
zakażeń skóry. Nie stosować kremu na błony śluzowe, wargi, okolice moczowopłciowe, do oczu i na skórę w okolicy oczu.
Zalecenia i środki ostrożności:
Tylko do użytku zewnętrznego. W razie przypadkowego połknięcia należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej, tj. od
15oC do 25oC
Preparat przebadany dermatologicznie. Uzyskał pozytywną ocenę skuteczności
działania po badaniach przeprowadzonych w Instytucie Kosmetyki Lekarskiej,
ul. Świętokrzyska 33a w Warszawie.
Dostępne opakowanie:
PILARIX krem -tuba o zawartości 50 ml lub 100 ml
Po otwarciu opakowania przydatność 6 miesięcy.
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