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  Szybko łagodzi świąd 
  Przynosi natychmiastowy efekt chłodzący i kojący 
  Zmniejsza ryzyko zakażenia skóry
  Zapobiega powstawaniu blizn 
  Odpowiednia dla dorosłych i dzieci w każdym wieku
  Może być stosowana na dużej powierzchni skóry 
  Bezzapachowa, nie zawiera parabenów 
  Przebadana dermatologicznie

Przed zastosowaniem preparatu należy uważnie zapoznać 
się z treścią załączonej ulotki informacyjnej. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub 
farmaceuty. Więcej informacji na temat preparatu oraz treść 
ulotki informacyjnej na stronie: www.poxclin.pl.

SPIS TREŚCI ULOTKI
  W jakim celu stosuje się piankę przeciwświądową PoxClin® 

BodyMousse?
  Co zawiera opakowanie PoxClin® BodyMousse?
  Jaki jest mechanizm działania pianki przeciwświądowej 

PoxClin® BodyMousse? 
 Skład
  Co należy wiedzieć przed zastosowaniem pianki 

przeciwświądowej PoxClin® BodyMousse?
  Kiedy należy zgłosić się do lekarza?
  Kiedy i jak należy stosować piankę przeciwświądową 

PoxClin® BodyMousse?
  Zawartość pojemnika.
  Jak należy przechowywać preparat PoxClin® 

BodyMousse?
  Ostrzeżenia. 
  Dane kontaktowe.

W JAKIM CELU STOSUJE SIĘ PIANKĘ 
PRZECIWŚWIĄDOWĄ POXCLIN® BODYMOUSSE?
PoxClin® BodyMousse z opatentowaną formułą 2QR to 
pianka przeciwświądowa odpowiednia dla dorosłych i dzieci, 
stosowana w celu łagodzenia świądu skóry, który może 
być spowodowany m.in. pokrzywką, mięczakiem zakaźnym. 
Preparat jest odpowiedni dla dzieci w każdym wieku. 

CO ZAWIERA OPAKOWANIE POXCLIN® BODYMOUSSE?
  1 pojemnik z dozownikiem zawierający 100 ml preparatu 

PoxClin® BodyMousse
  1 ulotka informacyjna

JAKI JEST MECHANIZM DZIAŁANIA PIANKI 
PRZECIWŚWIĄDOWEJ POXCLIN® BODYMOUSSE?
PoxClin® BodyMousse zawiera uzyskiwany z aloesu zwyczajnego, 
opatentowany kompleks 2QR, hamujący rozwój bakterii. 
Kompleks 2QR blokuje bakterie, tworząc fizyczną barierę 
pomiędzy nimi a skórą. Utworzona przez kompleks 2QR 
bariera zapobiega kolonizacji bakterii na skórze i rozwojowi 
zakażenia. Zmniejszając ryzyko infekcji bakteryjnej, pianka 
przeciwświądowa PoxClin® BodyMousse wspomaga naturalny 
proces gojenia skóry i pomaga zapobiegać powstawaniu blizn, 
które mogą być następstwem drapania.

PoxClin® BodyMousse przynosi natychmiastowy efekt 
chłodzenia skóry. Parowanie pianki ze skóry wywiera działanie 
chłodzące, przyspieszane przez Laureth-9, znajdujący się 
w składzie preparatu. Ochłodzenie skóry łagodzi świąd i 
podrażnienie, powstrzymuje odruch drapania i zapobiega 
ewentualnemu dalszemu uszkodzeniu skóry. 

SKŁAD
Woda, ekstrakt z Aloe Barbadensis, krospolimer galaktoarabi-
nianu i kwasu poliglukuronowego*, betaina, Laureth-9, PEG-40 
uwodorniony olej rycynowy, gliceryna, sól sodowa winianu 
kokoglukozydu, laurynian poligliceryny-10, fenoksyetanol, 
pantenol, etylohehsylogliceryna, alantoina, kwas cytrynowy, 
wodorotlenek sodu.  *2QR

CO NALEŻY WIEDZIEĆ PRZED ZASTOSOWANIEM PIANKI 
PRZECIWŚWIĄDOWEJ POXCLIN® BODYMOUSSE ?
Pianka przeciwświądowa PoxClin® BodyMousse nie zawiera 

drażniących ani toksycznych związków chemicznych i jest  
bezpieczna dla skóry dzieci. Nie są znane działania niepożądane 
związane ze stosowaniem pianki PoxClin® BodyMousse. Unikać 
kontaktu pianki PoxClin® BodyMousse z oczami.

Podczas pierwszego użycia preparatu PoxClin® BodyMousse 
może być konieczne 2–3-krotne naciśnięcie pompki dozownika, 
zanim pojawi się pianka.

Nie są znane interakcje preparatu z innymi lekami. Nie są znane 
przeciwwskazania do stosowania pianki przeciwświądowej 
PoxClin® BodyMousse.

KIEDY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEKARZA? 
Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpi gorączka, 
wysypka obejmie okolice oczu, skóra wokół wysypki będzie 
obrzęknięta, bolesna lub silnie zaczerwieniona. 

KIEDY I JAK NALEŻY STOSOWAĆ PIANKĘ 
PRZECIWŚWIĄDOWĄ POXCLIN® BODYMOUSSE?
Stosować co najmniej trzy razy dziennie lub każdorazowo, 
gdy istnieje potrzeba złagodzenia dolegliwości. Aby zwiększyć 
efekt chłodzący preparat PoxClin® BodyMousse można 
przechowywać w lodówce.

  Do leczenia dużych powierzchni skóry dotkniętych 
pokrzywką lub mięczakiem zakaźnym: 

Delikatnie rozprowadzić piankę na skórze. Parowanie pianki 
zapewnia natychmiastowy efekt chłodzenia skóry. 

  W celu zapobiegania powstawaniu blizn: 
Zaleca się stosowanie pianki każdorazowo, gdy potrzebne jest  
złagodzenie dolegliwości (np. przy każdej zmianie ubrania). 

   

Piankę przeciwświądową PoxClin® BodyMousse można stoso-
wać do łagodzenia dolegliwości na dużej powierzchni skóry.

B o d y M o u s s e

®

ZAWARTOŚĆ POJEMNIKA
Pojemnik z dozownikiem zawiera 100 ml preparatu PoxClin® 
BodyMousse. Skład preparatu oparty jest na bazie 
opatentowanego kompleksu 2QR, który pomaga chronić skórę 
przed zakażeniem i łagodzi podrażnienia. Pianka uśmierza 
świąd i wspomaga naturalny proces gojenia skóry.

JAK NALEŻY PRZECHOWYWAĆ PREPARAT POXCLIN® 
BODYMOUSSE? 
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i 
chłodnym miejscu, niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie 
stosować po upływie terminu ważności podanego na pojemniku 
i opakowaniu. Pianki przeciwświądowej PoxClin® BodyMousse 
nie należy stosować dłużej niż przez 30 kolejnych dni, co 
zazwyczaj obejmuje cały okres leczenia. 

OSTRZEŻENIA
  Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla 

dzieci.
  W przypadku kontaktu pianki PoxClin® BodyMousse z 

oczami, należy przemyć je obficie wodą. Jeżeli podrażnienie 
będzie się utrzymywać, należy skonsultować się z 
lekarzem.

  Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpi 
gorączka, wysypka obejmie okolice oczu, skóra 
wokół wysypki będzie obrzęknięta, bolesna lub silnie 
zaczerwieniona. 

  Wyłącznie do użytku zewnętrznego na skórę.
  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek 

ze składników preparatu.

DANE KONTAKTOWE
Informacji na temat preparatu udziela dystrybutor.

 Wytwórca:  Dystrybutor:
Trimb Healthcare
Rijnsburgstraat 9-11 
1059 AT Amsterdam VITAMED
Holandia  ul. Ostrowskiego 24
   97-213 Smardzewice
   www.vitamed.pl
www.poxclin.pl  www.vitamedlive.pl

Ostatnia aktualizacja: 09-2017

Pianka przeciwświądowa
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