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EMOTOPIC SPECJALNY KREM NATŁUSZCZAJĄCY na twarz,
powieki i ciało, 75ml
 

Cena: 26,21 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać -

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

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

WSKAZANIA

Specjalny krem natłuszczający wskazany do stosowania w celu łagodzenia objawów atopowego zapalenia skóry (AZS): suchości skóry,
świądu oraz innych skórnych reakcji alergicznych, a także wspomagania leczenia w przebiegu AZS, szczególnie w trakcie i po leczeniu
farmakologicznym, między cyklami zewnętrznej terapii sterydowej.
Zalecany także do codziennego stosowania w przypadku łuszczącej się i chronicznie suchej skóry twarzy, powiek i ciała ze skłonnością
do świądu i stanów zapalnych.
Rekomendowany dla dzieci i dorosłych bez ograniczeń wiekowych.
Nie zawiera sterydów.

DZIAŁANIE

Bogata, natłuszczająca formuła emolientowa kremu opracowana na bazie naturalnych olejów, zmniejsza uczucie dyskomfortu oraz
suchości skóry już po 1 aplikacji.
Wykazuje wysoką skuteczność w niwelowaniu dolegliwości skóry suchej, łuszczącej się oraz podrażnień na twarzy, powiekach i ciele.
Krem wzmacnia właściwości barierowe naskórka, zapobiega stanom zapalnym oraz koi i łagodzi objawy podrażnienia takie jak: świąd,
zaczerwienienie, pieczenie.
Specjalna formuła zawierająca naturalne oleje przywraca zdolność skóry do ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.
Hialuronian sodu zawarty w kremie zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia skóry oraz stwarza optymalne warunki do naturalnego
procesu regeneracji, łagodząc dolegliwości towarzyszące nieprawidłowym zmianom skórnym.
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SKŁADNIKI

Woda oczyszczona, Emolienty: Olej konopny, Olej canola, Olej parafinowy, Hialuronian sodu, Glicerol, Hydroksyacetofenon, Ekstrakty z
wiciokrzewów, Substancje pomocnicze.

SPOSÓB UŻYCIA

Nanieść krem na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, powiek i ciała.
Aplikować kilka razy dziennie na miejsca wymagające intensywnego natłuszczenia w okresie nasilonej suchości skóry (np. w przebiegu
AZS) i towarzyszących objawów dodatkowych tj. świąd, łuszczenie, zaczerwienienie, pieczenie.

BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ

Formuła zapewnia wysoki stopień tolerancji
Wyrób medyczny opracowany pod nadzorem dermatologów dziecięcych oraz przebadany pod kątem biozgodności.
  WYRÓB HYPOALERGICZNY
  TESTOWANO ALERGOLOGICZNIE
Woda oczyszczona, Emolienty: Olej konopny, Olej canola, Olej parafinowy, Hialuronian sodu, Glicerol, Hydroksyacetofenon, Ekstrakty z
wiciokrzewów, Substancje pomocnicze.

 Producent:

Dr Irena Eris

Marka:

Pharmaceris
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

