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EMOTOPIC KREM EMOLIENTOWY KOJĄCO-ZMIĘKCZAJĄCY,
200ml
 

Cena: 31,82 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

WSKAZANIA

Emolientowy kojąco-zmiękczający krem wskazany jest do łagodzenia objawów suchości skóry, zaczerwienienia, świądu oraz skórnych
reakcji alergicznych i wspomagania leczenia atopowego zapalenia skóry (AZS).
Formuła zalecana jest również w trakcie i po leczeniu farmakologicznym (pomiędzy cyklami) z wykorzystaniem zewnętrznych sterydów,
jako preparat przywracający fizjologię skóry.
Krem emolientowy wskazany jest do codziennego stosowania w przypadku skóry bardzo suchej, skłonnej do nadmiernego łuszczenia i
rogowacenia.
Bez ograniczeń wiekowych.
Nie zawiera sterydów.

DZIAŁANIE

Bogata konsystencja kremu zapewnia odpowiedni poziom natłuszczenia i nawilżenia skóry w okresie nasilonych zmian.
Formuła tworzy na powierzchni skóry naturalną warstwę ochronną, która zabezpiecza przed nasileniem uciążliwych zmian skórnych
oraz ich nawrotom.
Wysoko skoncentrowana formuła emolientowa bogata w naturalne oleje roślinne aplikowana na uszkodzoną barierę lipidową naskórka
przywraca naturalną fizjologiczną odporność na podrażnienia jednocześnie łagodząc świąd, pieczenie i zaczerwienienie.
Zawarte w kremie emolientowym naturalne oleje takie jak olej konopny, olej canola, olej awokado i lanolina dostarczają skórze
niezbędnych substancji odżywczych m.in. witamin i NNKT (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe) wyraźnie zmiękczając naskórek,
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przywracając komfort i zapewniając efekt wygładzenia napiętej i szorstkiej skórze.

SKŁADNIKI

Woda oczyszczona, Emolienty: Olej konopny, Olej canola, Olej awokado, Olej parafinowy, Wazelina biała, Lanolina jakości
farmaceutycznej, Glicerol, Hydroksyacetofenon, Ekstrakty z wiciokrzewów, Substancje pomocnicze.

SPOSÓB UŻYCIA

Nanieść krem na oczyszczoną i osuszoną skórę ciała.
  Do codziennego stosowania, 1-2 razy dziennie.

BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ

Formuła zapewnia wysoki stopień tolerancji
Wyrób medyczny opracowany pod nadzorem dermatologów dziecięcych oraz przebadany pod kątem biozgodności.
  WYRÓB HYPOALERGICZNY
  TESTOWANO ALERGOLOGICZNIE

Składniki/Ingredients:

Woda oczyszczona, Emolienty: Olej konopny, Olej canola, Olej awokado, Olej parafinowy, Wazelina biała, Lanolina jakości
farmaceutycznej, Glicerol, Hydroksyacetofenon, Ekstrakty z wiciokrzewów, Substancje pomocnicze.

 Producent:

Dr Irena Eris

Marka:

Pharmaceris
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