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OPIS I DZIAŁANIE PRODUKTU:
L3® Prurigo maść to preparat o działaniu łagodzącym swędzenie, ochronnym, regenerującym
i pielęgnacyjnym.
Składniki L3 Prurigo wykazują wielokierunkowe działanie:
• Zanthalene® – ekologiczny wyciąg z pieprzu syczuańskiego o działaniu łagodzącym podrażnienia
i swędzenie oraz zmniejszającym wrażliwość skóry na czynniki zewnętrzne,
• polidokanol – łagodzi swędzenie oraz ból spowodowany podrażnieniem skóry,
• lanolina – skutecznie natłuszcza i nawilża skórę,
• wazelina, lanolina, alkohol lanolinowy i paraﬁna ciekła – tworzą warstwę lipidową, która
chroni skórę przed czynnikami drażniącymi, zapobiega utracie wody z naskórka i przyspiesza
jego regenerację,
• wyciąg z szałwii lekarskiej – łagodzi stany zapalne i działa przeciwdrobnoustrojowo, dzięki
czemu chroni podrażnioną skórę przed nadkażeniami i dalszym rozwojem stanu zapalnego.
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WSKAZANIA:
L3® Prurigo maść stosuje się jako preparat ochronny i łagodzący swędzenie, pieczenie, odparzenia
i podrażnienia skóry, również w miejscach intymnych takich jak okolice odbytu i narządy płciowe.
Preparat wskazany jest szczególnie dla osób z problemem skóry nadwrażliwej lub suchej. L3® Prurigo
zaleca się również stosować proﬁlaktycznie w celu zapobiegania suchości skóry oraz zmniejszenia
ryzyka powstania, nasilenia i nawrotów podrażnienia skóry.
SPOSÓB UŻYCIA:
Do użytku zewnętrznego. Zaleca się nakładać cienką warstwę maści na miejsca podrażnione lub
swędzące kilka razy dziennie. Do opakowania dołączony jest aplikator, który należy przykręcić do tuby.
Ułatwia on stosowanie maści w miejscach trudno dostępnych, np. w pachwinach i fałdach skóry.
INGREDIENTS / SKŁADNIKI:
Lanolin, Petrolatum, Aqua, Parafﬁnum Liquidum, Lanolin Alcohol, Laureth-9 (Polidokanol), Oleyl
Alcohol, Salvia Ofﬁcinalis Extract, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Zanthoxylum Bungeanum Fruit
Extract, Ethylhexylglycerin
Preparat nie zawiera substancji zapachowych.
Zanthalene® – zarejestrowany znak towarowy Indena S.p.A.
PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
• Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
• Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
• Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. 15°C – 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci.
• Chronić przed wysoką temperaturą. Nie przechowywać w miejscach nasłonecznionych.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA:
• tuba aluminiowa 10 g z aplikatorem,
• tuba aluminiowa 25 g z aplikatorem.
Preparat przebadany dermatologicznie.
Dystrybutor:
Miralex Sp. z o.o.
ul. Św. Szczepana 25
61-465 Poznań
tel. +48 61 832 90 74
e-mail: miralex@miralex.pl
www.miralex.pl

Producent:
Sp. z o.o.
Wysogotowo
ul. Skórzewska 30
62-081 Przeźmierowo
tel. +48 61 872 15 17
e-mail: masters@masters.poznan.pl
www.masterspharm.pl
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