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Piloxidil 2% płyn przeciw wypadaniu włosów 60ml
 

Cena: 32,57 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać płyn

Substancja
czynna

minoksydyl

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Jak działa Piloxidil?

Piloxidil przywraca pierwotny rozmiar cebulek włosów oraz wydłuża czas życia włosa. Dzięki regeneracji cebulek włosów zatrzymane
zostaje wypadanie włosów, a następnie zaczyna się ich odrost.

W jaki sposób działa minoxidil zawarty w Piloxidilu, jeszcze dokładnie nie wiadomo. Minoxidil nie ingeruje w system hormonalny
organizmu ale pobudza zmniejszone wskutek działania DHT cebulki włosów do wzrostu. Mogą go stosować tak mężczyźni jak i kobiety.
Jest lekiem stosowanym zewnętrznie.

Jaka jest skuteczność leku?

Kilkanaście lat stosowania i miliony użytkowników pozwalają precyzyjnie określić skuteczność minoxidilu. Przynajmniej 80% osób może
liczyć na zahamowanie procesu wypadania włosów, a blisko połowa (35-40%) może spodziewać się odrostu włosów, niektórzy nawet
gęstych.

Skuteczność Piloxidilu jest tym większa, im mniej jest zaawansowany proces wypadania włosów. Zahamowanie wypadania włosów
obserwuje się w drugim miesiącu jego stosowania, natomiast pierwszy efekt w postaci cienkich włosków widoczny jest najczęściej po 4
do 6 miesiącach leczenia.

Kiedy i jak stosuje się Piloxidil?

Piloxidil przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn z wypadaniem włosów typu męskiego, tzn. spowodowane przez męski hormon DHT.
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Piloxidil stosuje się zewnętrznie dwa razy na dobę. Dzięki buteleczce z dozownikiem używanie go nie sprawia trudności. Lek jest
przyjazny w użyciu, nie natłuszcza włosów i nie zostawia zapachu.

Nie stosuje się leku przy nadwrażliwości na składniki preparatu a także u kobiet w czasie ciąży i karmienia piersią.

Skład

1 ml preparatu zawiera 20 mg minoksydilu do stosowania miejscowego.
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