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PHARMACERIS E EMOTOPIC Preparat 3w1 intensywnie
natłuszczający 500 ml
 

cena: 55,05 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra

Działanie łagodzące, myjące, natłuszczające

Opakowanie 500 ml

Postać emulsja

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

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania atopowe zapalenie skóry, egzema, łuszczyca,
podrażnienie, suchość, świąd

Opis produktu
 

Wskazania:
Polecany do codziennej pielęgnacji skóry chronicznie suchej i atopowej. Rekomendowany przy dolegliwościach skóry suchej i różnych
postaciach egzemy: atopowej, kontaktowej, alergicznej, łuszczycy, a także dla skóry z nasilającym się świądem. Wskazany również dla
pacjentów w trakcie i po zakończonym leczeniu farmakologicznym, np. podczas miejscowej terapii sterydowej, jako preparat
zmniejszający ryzyko nadmiernej suchości i AZS. Rekomendowany dla dzieci i dorosłych bez ograniczeń wiekowych. Nie zawiera
sterydów.

Działanie:
Unikalny na rynku preparat o 3 zastosowaniach (kąpiel, natłuszczanie, mycie ciała) charakteryzuje się skutecznym działaniem
łagodzącym oraz wspomagającym leczenie takich chorób jak: AZS, łuszczyca, różne postacie kontaktowych zapaleń skóry.
Charakteryzuje się skoncentrowaną zawartością lipidów oraz emolientów, dzięki czemu wzmacnia naturalne funkcje barierowe kojąc i
łagodząc uporczywe dolegliwości. Zapewnia skuteczną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi i nasileniem się objawów podrażnień
skóry. Rekomendowany dla dzieci i dorosłych bez ograniczeń wiekowych.

Do stosowania w AZS, łuszczycy, egzemie:
1/ do kąpieli emoliacyjnej od 1. dnia życia.
Rozpuścić 1-2 łyżki preparatu w szklance gorącej wody. Mieszać, aż do uzyskania mlecznej konsystencji. Emulsję wystudzić i dodać do
kąpieli. Po kąpieli ciało osuszyć delikatnie ręcznikiem.
2/ do mycia pod prysznic od 6. miesiąca życia.
Niewielką ilość preparatu nanieść na wilgotną skórę i rozprowadzić po jej powierzchni. Następnie spłukać wodą i osuszyć ciało
ręcznikiem, unikając pocierania.
3/ do natłuszczania ciała od 6. miesiąca życia.
Nanieść preparat na oczyszczoną i osuszoną skórę ciała. Stosować 1-2 razy dziennie.
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WYRÓB MEDYCZNY OPARTY NA NATURALNYCH OLEJACH
FORMUŁA ZAPEWNIA WYSOKI STOPIEŃ TOLERANCJI
EMOLIENT OPRACOWANY POD NADZOREM DERMATOLOGÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEBADANY POD KĄTEM BIOZGODNOŚCI
BEZ PARABENÓW, BARWNIKÓW, SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH, STERYDÓW, SLS, SLES, MYDŁA
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