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Cryopharma spray tratament 50 ml
OMEGA PHARMA

Tratament de indepartare a verucilor (negilor)
12 aplicari

Produsul Cryopharma este singura marca de pe piata care ofera tratamente specifice pentru verucile
vulgare si plantare, fiind marca numarul 1 in lume pe piata produselor fara prescriptie medicala
pentru tratamentul verucilor. Cryopharma este o forma de crioterapie, aceeasi metoda pe care o
folosesc si medicii pentru indepartarea verucilor.
Cryopharma ingheata verucile definitiv intr-o singura aplicare. Cryopharma este ultima inovatie in
materie de inlaturare a verucilor vulgare si plantare. Produsul ucide virusul si inlatura negul prin
procesul de criogenare.
In mod traditional, exista doua modalitati de tratament a verucilor. Una dintre ele consta in arderea
lor, prin aplicarea diferitelor concentratii de acid. Cealalta modalitate implica indepartarea
chirurgicala cu ajutorul terapiei cu laser, prin ardere sau crioterapie (inghetarea verucii cu
nitrogen lichid). Cryopharma este un tratament sigur si eficient care poate fi folosit si acasa si are la
baza crioterapia.

Actiune:
Cryopharma foloseste aceeasi tehnologie de inghetare pe care o aplica si medicii. Este un tratament
rapid, eficient si sigur, care va permite sa inlaturati verucile fara sa mai fiti nevoiti sa mergeti la
doctor pentru asta. Cryopharma ingheata pe loc veruca. Cand presati aplicatorul de spuma pe
veruca, veti observa ca pielea poate deveni alba si veti simti o usoara senzatie ca de intepatura,
rezultat al procesului de inghetare. Culoarea normala a pielii va reveni dupa indepartarea
aplicatorului de spuma. Senzatia de intepatura se va diminua si va disparea complet in decurs de
cateva ore.
Dupa dezghetarea zonei care a fost inghetata, ea poate deveni rosie. Ca rezultat al procesului de
inghetare, va aparea sub veruca, in decurs de cateva zile, o vezicula deseori imposibil de reperat cu
ochiul liber. In mod normal, veruca astfel tratata va disparea sau cadea treptat pe parcursul
urmatoarelor cateva zile, scotand la iveala pielea sanatoasa de dedesubt.

Ingrediente:
Cryopharma dozeaza un amestec de dimetil de eter si propan intr-un aplicator cu spuma, la o
temperatura de -57 de grade Celsius.

Utilizare:
In majoritatea cazurilor, este suficient un singur tratament. La cateva zile dupa tratamentul cu
Cryopharma, verucile cad. Verucile vechi sau de mari dimensiuni pot necesita mai mult de un
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tratament.
Daca veruca sau parte din ea nu a cazut la 14 zile distanta de primul tratament, puteti aplica din nou
Cryopharma. Folositi fiecare aplicator cu spuma doar pentru un singur tratament, apoi aruncati-l.

Mod de intrebuintare:
Aplicare usoara, in 3 pasi pentru verucile vulgare
PASUL 1
Tineti capatul verde al aplicatorului cu spuma intre index si degetul mare si apasati pana la aparitia
unei mici deschizaturi. Impingeti aceasta deschizatura pe capatul aplicatorului, pana cand capatul
aplicatorului nu se mai vede.
PASUL 2
Tineti recipientul cu aerosoli in pozitie verticala, departe de corpul dumneavoastra si sursele
electrice. Plasati aplicatorul cu spuma si dispozitivul in care e montat in deschizatura din varful
recipientului, in asa fel incat aplicatorul cu spuma sa nu mai fie vizibil. Tinand recipientul cu o mana
de la baza, presati ferm dispozitivul in care e montat aplicatorul cu cealalta mana, timp de 3 secunde
(numarati de la 21 la 23). Veti auzi un fasait in timp ce apasati. Inlaturati dispozitivul cu aplicatorul
cu spuma din dreptul valvei. Aplicatorul cu spuma e plin cu lichid rece si va avea loc un proces de
condensare. Condensarea e inofensiva.
PASUL 3
Imediat dupa ce inlaturati dispozitivul din dreptul valvei, presati usor aplicatorul cu spuma pe
veruca. Asigurati-va ca exista contact permanent cu veruca.
Aplicatorul cu spuma trebuie mentinut pe zona afectata cateva secunde. Ca rezultat al procesului de
inghetare veti experimenta o usoara senzatie ca de intepatura.

Dupa tratarea verucii, asteptati 2 minute inainte sa folositi un servetel pentru indepartarea
aplicatorului cu spuma din dispozitiv. Aruncati aplicatorul cu spuma dupa fiecare folosire. Nu
refolositi aplicatorul cu spuma sau atingeti varful acestuia cu mana goala, pentru a va asigura ca
nu veti reinfecta pielea cu virusul verucii.


