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Lioton 1000 żel 8,5 mg(1000j.m.) 30 g
 

Cena: 38,04 pln

Opis słownikowy

Dawka 8,5 mg/g

Kraj produkcji Włochy

Opakowanie 30 g

Postać żel

Producent/
Dystrybutor

A.MENARINI INDUSTRIE PHARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.I.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Heparinum natricum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Działanie Żelowa formuła Lioton 1000 zawiera wysoko skoncentrowaną heparynę, która jest lekiem przeciwzakrzepowym,
przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Żel stanowi wynik połączenia specjalistycznej wiedzy farmaceutycznej i wielu intensywnych
badań. Lekka żelowa konsystencja zapewnia skuteczne wchłanianie stężonej substancji czynnej – heparyny – dokładnie w miejscu
występowania dolegliwości. Heparyna jest wysoko skutecznym lekiem przeciwzakrzepowym i przeciwzapalnym, który poprawia
mikrokrążenie i może przyczynić się do opóźnienia rozwoju niewydolności żylnej. Wysokie stężenie heparyny w żelowej formule
umożliwia przenikanie substancji czynnej w głąb skóry, co jest konieczne, aby heparyna mogła zacząć działać. Ze względu na to, że żel
Lioton 1000 jest stosowany dokładnie na miejsce występowania dolegliwości, charakteryzuje się bardzo wysoką tolerancją i
skutecznością. Efekt chłodzący sprzyja szybkiej uldze i uczuciu lekkości. Lioton 1000 żel posiada przyjemny, lawendowy zapach i
zapewnia szybki efekt chłodzenia. Nie plami i jest wygodny do codziennego stosowania w pracy i w domu. Wskazania Lioton 1000 jest
lekiem w postaci żelu do stosowania na skórę. Zawiera heparynę, dzięki której działa miejscowo przeciwzakrzepowo, przeciwobrzękowo
i przeciwzapalnie. Wskazany do leczenia wspomagającego w chorobach żył powierzchownych takich, jak zapalenie żył, zakrzepowe
zapalenie żył, żylaki kończyn dolnych, krwiaki podskórne, stłuczenia i obrzęki. Sposób użycia Lioton 1000 żel przeznaczony jest do
stosowania na skórę. Żel stosuj od 1 do 3 razy na dobę nakładając jego 3-10 cm na powierzchnię skóry i delikatnie wmasowując aż do
wchłonięcia. W przypadku ostrych obrzęków po tępych urazach stosuj lek przez okres do 10 dni, a w przypadku leczenia chorób żył
powierzchownych od 1 do 2 tygodni. 
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