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Help 4 Skin BRODAWKI I KURZAJKI preparat do usuwania
brodawek i kurzajek 50ml
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Miejsce
stosowania

ciało

Podmiot
odpowiedzialny

Polpharma

Postać aerozol

Substancja
czynna

dimetyloeter, propan płynny

Typ produktu wyrób medyczny leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 4 roku życia

Opis produktu
 

SKUTECZNY:

efekt już po 1 użyciu
wymraża kurzajki i brodawki aż do korzenia

BEZPIECZNY:

12 jednorazowych aplikatorów eliminuje ryzyko przenoszenia wirusa
aktywacja produktu jest prosta i trwa 1 sekundę

Wskazania

Help4Skin brodawki i kurzajki jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyzej 4 roku życia.

Wyrób wystarcza na 12 aplikacji.

Sposób działania

Krioterapia opatentowaną metodą VERRUKILL® to bezpieczny, skuteczny i praktyczny sposób rozwiązania problemu brodawek i
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kurzajek w warunkach domowych.

Polega na całkowitym wymrożeniu zmian w bardzo krótkim czasie, co uruchamia naturalny proces ich usuwania. Zamrożona brodawka
powinna stopniowo zanikać lub odpaść po około 10 dniach, odsłaniając nowy, zdrowy naskórek. Jednorazowy zabieg wystarcza
zazwyczaj do usunięcia problemu, z wyjątkiem przypadków szczególnie opornych brodawek lub kurzajek. W takich wypadkach
konieczne będzie powtórzenie zabiegu po upływie dwóch tygodni.

Jak działa opatentowana metoda VERRUKILL®?

VERRUKILL® to zabieg polegający na wymrażaniu, który działa natychmiast, powodując zmrożenie obszaru od brodawki do korzenia w
kilka sekund. Obszar skóry, który zetknie się z zamrożoną pianką, staje się biały. Może wówczas wystąpić niewielkie uczucie pieczenia i
ból. Jest to całkowicie normalne. Po zabiegu przy korzeniu brodawki pojawi się mały, niewidoczny pęcherzyk, który ułatwi jej
odpadnięcie. W większości przypadków 10-14 dni po zabiegu brodawka odrywa się i znika, umożliwiając wzrost zdrowej skóry.

Zabieg dopasowany do różnych typów brodawek i kurzajek

Brodawki zwykłe i kurzajki: zazwyczaj wystarcza jeden zabieg. W razie konieczności zabieg należy powtórzyć po upływie 2
tygodni. Jeśli po 4 zabiegach nie dojdzie do poprawy, należy zgłosić się do lekarza. Kurzajki są zwykle bardziej oporne na
leczenie. Konieczne może być powtórzenie zabiegu 3–4 razy w odstępach dwutygodniowych. Jeśli po 4 zabiegach nie dojdzie
do poprawy, należy zgłosić się do lekarza.
Skupisko brodawek: zaleca się przeprowadzenie zabiegów osobno w obrębie każdej brodawki w odstępach dwutygodniowych.

Skład

Dimetyloeter i płynny propan.
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