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Loxon Max płyn na skórę głowy 60 ml
 

Cena: 48,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/ml

Opakowanie 60 ml

Postać płyn na skórę

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Minoxidilum

Opis produktu
 

Skład: 1ml płynu zawiera:

substancja czynna: minoksydyl 50mg.
substancje pomocnicze: glikol propylenowy, etanol 96%, woda oczyszczona, kwas cytrynowy
Wskazania: Leczenie łysienia androgenowego u mężczyzn w wieku 18-65 lat
Działanie: Minoksydyl pobudza porost włosów w łysieniu typu androgenowego u mężczyzn. Odwraca lub hamuje miniaturyzację
mieszków włosowych, działa silnie pobudzająco na namnażanie się komórek mieszków w fazie wzrostu. Konieczne może być
stosowanie leku dwa razy na dobę przez cztery miesiące lub dłużej. Porost włosów rozpoczyna się przeważnie po 2 miesiącach leczenia
lekiem Loxon Max. Jeżeli po 2 miesiącach nastąpi porost włosów, konieczne jest dalsze stosowanie leku Loxon Max dwa razy na dobę,
aby podtrzymać jego działanie. Czasami, po przerwaniu leczenia minoksydylem w postaci płynu na skórę, obserwowano zatrzymanie
wzrostu włosów i niekiedy powrót do poprzedniego wyglądu w ciągu 3 do 4 miesięcy po zaprzestaniu leczenia. Leczenie należy
przerwać, jeśli poprawa nie nastąpi po 1 roku stosowania.
Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku Loxon Max u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat i u osób w wieku powyżej 65 lat.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku Loxon Max.
Lek Loxon Max jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet
Leku Loxon Max nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
Sposób użycia:  Lek należy stosować dwa razy na dobę. Należy nanieść 1ml płynu (średnia objętość 10 rozpyleń) na skórę głowy w
miejscach łysienia, rano i wieczorem. Objętość 1 rozpylenia wynosi 0,1 ml.
Nie przekraczać dawki 2 ml w ciągu doby (średnio 2 × 10 rozpyleń na dobę).
Stosować wyłącznie na skórę głowy.
Przed zastosowaniem leku Loxon Max włosy i skóra głowy powinny być całkowicie suche.
1 ml płynu należy rozprowadzić w miejscach łysienia i wmasować w skórę (najczęściej szczyt głowy i zakola czołowe).
Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. 
Status: Lek OTC
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
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