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Przedsiębiorstwo farmaceutyczne LEFROSCH jest nową, polską firmą pochodzącą z Poznania.

      

Powstało w 2005 r. w oparciu wyłącznie o polski kapitał. LEFROSCH to nowoczesne
przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem, produkcją oraz dystrybucją produktów
farmaceutycznych i kosmetycznych.

  

 

  

LEFROSCH to ściśle współpracujące ze sobą zespoły dermatologów, farmakologów, techników
produkcji oraz specjalistów do spraw marketingu i przedstawicieli medycznych, którzy dbają
każdego dnia o najlepszy wizerunek firmy.

  

 

  

Zapoznaj się z naszymi produktami.

  

{tab=Krem Pilarix}

  

PILARIX
Krem zapobiegający nadmiernemu rogowaceniu skóry
PILARIX krem to nowoczesny preparat skutecznie zapobiegający nadmiernemu rogowaceniu
skóry. Poprzez zwiększenie nawilżenia warstwy rogowej naskórka przyspiesza procesy
regeneracji skóry w przebiegu wielu dermatoz, działa przeciwzapalnie.
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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 chorobowo zmienionej, podrażnionej,
biologicznie uszkodzonej
- masło shea
PILARIX krem wskazania:
- rogowacenie okołomieszkowe
- wyprysk w fazie nadmiernego łuszczenia
- przewlekła suchość skóry
- jako środek przyspieszający regenerację skóry między okresami sterydoterapii
zewnętrznej
- po depilacji mechanicznej
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na kwas salicylowy 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 moczowo-płciowe, do oczu i na skórę w okolicy oczu.
PILARIX krem sposób użycia:
Stosować 2 x dziennie lub według wskazań lekarza. W razie podrażnienia należy skontaktować
się z lekarzem.
Dostępne opakowanie:
PILARIX krem
- tuba o zawartości 100 ml
- tuba o zawartości 50 ml
Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania
bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

  

{tab=Emulsja Squamax}

  

SQUAMAX
Emulsja do złuszczania nadmiernie zrogowaciałej skóry
SQUAMAX emulsja to pierwszy preparat zawierający łącznie kwas salicylowy
i mocznik, przeznaczony do leczenia zaburzeń rogowacenia skóry w przebiegu wielu chorób
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dermatologicznych. Skutecznie usuwa nadmierne rogowacenie, ułatwiając oddziaływanie
innych
leków. Jest niezwykle komfortowy w zastosowaniu: nie powoduje nadmiernego przetłuszczenia,
łatwo zmywalny wodą z dodatkiem szamponu lub mydła.
SQUAMAX emulsja zawiera:
- kwas salicylowy 5% - zapewnia działanie złuszczające
- pogrubiałej warstwy rogowej naskórka
- mocznik 20% - silnie nawilża, zwiększa elastyczność
- warstwy rogowej naskórka
- substancje pomocnicze - stabilizują właściwe natłuszczenie i nawilżenie skóry
SQUAMAX emulsja wskazania:
- łuszczyca
- łupież
- łojotokowe zapalenie skóry w fazie nadmiernego
- łuszczenia
- wyprysk z hyperkeratozą
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na kwas salicylowy lub pozostałe składniki emulsji, 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 moczowo-płciowe, do oczu i na skórę w okolicy oczu.
SQUAMAX emulsja sposób użycia:
Nakładać na suchą skórę 1 raz dziennie na 2-4 godziny. Po zmyciu ciepłą wodą z dodatkiem
szamponu lub mydła można stosować inne preparaty. Zabieg powtarzać przez kilka dni.
Sposób
użycia może być modyfikowany przez lekarza. W razie podrażnienia należy skontaktować się
z lekarzem.
Dostępne opakowanie:
SQUAMAX emulsja - tuba o zawartości 200 ml
Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania
bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

  

  

{tab=Krem Squamax}
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SQUAMAX krem 100 mlSQUAMAX krem to preparat zawierający łącznie kwas salicylowy i mocznik. Skutecznie usuwaobjawy nadmiernego rogowacenia skóry ułatwiając oddziaływanie leków. Jest niezwyklekomfortowy w zastosowaniu: nie powoduje nadmiernego przetłuszczenia, łatwo zmywalny wodąz dodatkiem szamponu lub mydła.SQUAMAX krem zawiera:- kwas salicylowy 5% - zapewnia działanie złuszczające pogrubiałej warstwy rogowej naskórka- mocznik 20% - silnie nawilża, zwiększa elastyczność warstwy rogowej naskórka- substancje pomocnicze - stabilizują właściwe natłuszczenie i nawilżenie skórySQUAMAX krem wskazania:- łuszczyca- łupież- łojotokowe zapalenie skóry w fazie nadmiernego łuszczenia- wyprysk z hyperkeratoząPrzeciwwskazania:Nadwrażliwość na kwas salicylowy, mocznik lub pozostałe składniki emulsji, ciąża, okreskarmienia piersią, wiek poniżej 12 roku życia, niewydolność nerek lub wątroby. Nie stosować wprzypadku bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych zakażeń skóry. Nie stosować kremu nabłony śluzowe, wargi, okolice moczowo-płciowe, do oczu i na skórę w okolicy oczu.SQUAMAX krem sposób użycia:Nakładać na suchą skórę 1 raz dziennie na 2-4 godziny. Po zmyciu ciepłą wodą z dodatkiemmydła można stosować inne preparaty. Zabieg powtarzać przez kilka dni. Sposób użycia możebyć modyfikowany przez lekarza. W razie podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.Dostępne opakowanie:SQUAMAX krem - tuba o zawartości 100 mlPrzed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowaniabądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.  {/tabs}  źródło - materiały przesłane przez producenta.

 4 / 4


