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SUDOCREM EXPERT Krem barierowy, 125 g
 

Cena: 15,95 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 g

Postać -

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Krem do pielęgnacji skóry, który dzięki zawartości tlenku cynku działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i łągodząco na skórę*.

* Czarnecka-Operacz M, ET AL. Pieluszkowe zapalenie skóry i „odparzenia” skóry u dzieci, Forum Pediatrii Praktycznej 2017, 15: 49-50

Jak stosować SUDOCREM EXPERT

Pamiętaj o tym, by nakładać tylko cienką warstwę, ponieważ nałożenie większej ilości preparatu nie zwiększy jego skuteczności
Wmasowuj krem małymi ruchami kolistymi do czasu, gdy na skórze pozostanie cienka, przezroczysta warstwa
Pozostaw przez chwilę do wchłonięcia

 SUDOCREM EXPERT

-łagodzi podrażnienia
-już po 1. dniu stosowania*
-nie zawiera parabenów szybko zmniejsza dyskomfort*
-nawilża i pielęgnuje redukuje zaczerwienienie*

* Goldman M, ET.AL. A real-world evidence study evaluating a treatment for nappy rash. British Journal of Nursing 2016; 25(8)

Tlenek cynku zawarty w Sudocremie Expert:
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-przyśpiesza odbudowę naskórka1

-działa antybakteryjnie1 i antyseptycznie2

-działa przeciwzapalnie1

-tworzy barierę między skórą a inna powierzchnia (pieluszką, ubraniem), zmniejszając ryzyko podrażnień3.

Lanolina, zmiękcza i odżywia skórę, a także tworzy warstwę ochronna na powierzchni skóry chroni głębokie partie skóry przed utratą
wilgoci.
Sudocrem Expert – mądry wybór dla Ciebie i Twojej rodziny.

1. Lansdown A et al. Zinc in wound healing: theoretical, experimental and clinical aspects. Wound Repair Regen 2007; 15(1): 2-16.
2. Czarnecka-Operacz M et al. Pieluszkowe zapalenie skóry i „odparzenia” skóry u dzieci. Forum Pediatrii Praktycznej 2017; 15: 49-50.
3. Adaszyńska-Skwirzyńska M. Tlenek cynku – właściwości i zastosowanie w dermatologii. Terapia 2019; 9: 94-98.

 Wskazania do stosowania

-Pieluszkowe odparzenie skóry
-Otarcia skóry
-Ochrona skóry na obrzeżach ran
-Zapalenie skóry przy nietrzymaniu moczu
-Zapalenie skóry prowadzące do odleżyn
-Podrażnienia skóry np. po depilacji

 Producent:

Teva
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