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1. Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу Екзодерил® крем 1%.
Інформація для спеціалістів сфери охорони здоров'я. Лікарський засіб має побічні реакції. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно прокон
сультуватись з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією для медичного застосування.
Статус переможця сумарно отримали Екзодерил® крем та Екзодерил® розчин у номінації «Препарат року» Щорічного конкурсу професіоналів фармацев
тичної галузі України «Панацея 2016» та «Панацея 2017» у групі D01AE. Ви можете повідомити про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського 
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