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MEDELA Purelan maść lanolinowa 7 g
 

Cena: 25,98 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 2 szt.

Postać -

Producent MEDELA

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

NOWY Purelan™ maść lanolinowa to jednoskładnikowa, w 100% naturalna lanolina klasy medycznej o formule zapewniającej ulgę dla
bolących brodawek i suchej skóry. To najbardziej zaawansowany preparat lanolinowy w historii firmy Medela.
BEZPIECZNY – SKUTECZNY - NATURALNY
Kluczowy przekaz (rozszerzony opis produktu): Szybka ulga dla bolesnych brodawek i suchej skóry

 Najważniejsze benefity produktu:

NOWY Purelan™ maść lanolinowa
• Szybka ulga dla bolesnych brodawek i suchej skóry
• Bezpieczna dla dziecka – nie trzeba jej usuwać przed karmieniem piersią.
• Skuteczna – dzięki bogatej formule tworzy warstwę ochronną na powierzchni skóry i zapewnia nawilżenie od wewnątrz
• W 100% naturalna, jednoskładnikowa maść lanolinowa.
• Bez dodatków, konserwantów i substancji zapachowych
• Ultraczysta lanolina klasy medycznej testowana zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa Farmakopei
Europejskiej i Amerykańskiej.
• Przebadana dermatologicznie, hipoalergiczna i odpowiednia dla wrażliwej skóry
• Pozyskana zgodnie z zasadami etyki z gospodarstw niepraktykujących mulesingu (wycinania kawałka skóry owcy)

 NOWA FORMUŁA:

• jaśniejszy kolor,
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• delikatniejsza tekstura,
• bardziej neutralny zapach i smak,
• łatwo się rozprowadza,
• dozowanie nawet małych ilości

NOWA TUBKA:

• bezpieczna i higieniczna – wielowarstwowa tubka, zaokrąglone brzegi, zabezpieczona przed pierwszym użyciem
• łatwość dozowania – szeroki otwór dla łatwiejszej aplikacji

 Działanie

• Purelan™ maść lanolinowa tworzy warstwę ochronną na powierzchni skóry, jest wchłaniany głęboko w skórę i nawilża ją od środka,
przywracając jej naturalny poziom nawilżenia.
• Purelan™maść lanolinowa zawiera w 100% ultraczystą lanolinę klasy medycznej, która jest pozyskiwana z zachowaniem zasad etyki z
gospodarstw niepraktykujących mulesingu (wycinania kawałka skóry owcy). W pełni naturalna formuła naszej maści jest przebadana
dermatologicznie, hipoalergiczna i odpowiednia dla wrażliwej skóry.
• Podwójny tryb działania Purelanu™: lepkie właściwości maści są pomocne w tworzeniu bariery ochronnej na powierzchni skóry
wzmacniając jej naturalne mechanizmy obronne przeciwko uszkodzeniom zewnętrznym i zmniejszając trans-epidermalną utratę wody.
Z drugiej strony naturalne składniki maści Purelan™ – złożone estry, lipidy, sterole i wolne alkohole lanolinowe, które imitują chemiczny
skład powierzchni skóry są wchłaniane do warstwy rogowej naskórka i działają nawilżająco.
• Maść lanolinowa na brodawki sutkowe Purelan™ zapewnia szybką ulgę dla bolesnych brodawek i suchej skóry matki i jest bezpieczna
dla dziecka – nie trzeba jej usuwać przed karmieniem piersią. Lanolina w naszej maści na brodawki sutkowe jest oczyszczona z
zanieczyszczeń i pestycydów, nie zawiera dodatków, konserwantów ani substancji zapachowych.
• Oprócz łagodzenia suchości i bolesności brodawek sutkowych podczas karmienia piersią maści Purelan™ można używać do
nawilżania różnych suchych obszarów skóry, takich jak spierzchnięte usta, suche dłonie i skórki wokół paznokci, łokcie oraz popękane
pięty
• Maść Purelan™ może być również używana do ochrony skóry niemowląt i dzieci w mroźne dni oraz leczenia suchości.
Dodatkowe informacje:
Informujemy, że Purelan™ nie jest zarejestrowany jako wyrób medyczny do uśmierzania bólu ani nie jest przeznaczony do leczenia bólu.
W przypadku odczuwania bólu piersi lub innych problemów zdrowotnych, należy skontaktować się ze swoim lekarzem. Purelan™ ma za
zadanie zapewnić szybką ulgę w bólu brodawek sutkowych i ukojenie dla suchej skóry.

Aplikacja:

Czystymi rękami należy nałożyć maść Purelan™ w ilości odpowiadającej ziarnku grochu na obszar brodawki sutkowej. Gładka i gęsta
konsystencja maści Purelan™ ułatwia aplikację. Maść Purelan™ tworzy warstwę ochronną na powierzchni skóry, nawilżając ją od środka,
łagodząc bolesność i umożliwiając naturalne gojenie skóry. Nie trzeba usuwać maści przed karmieniem piersią.

Normy i standardy Farmakopei Europejskiej i Farmakopei USA
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