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Bepanthen Sensiderm, krem, 50g
 

Cena: 51,53 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 g

Postać krem

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Skład 
Woda, triglicerydy kwasu kaprylowego i kaprynowego, gliceryna, glikol pentylenowy, oliwa z oliwek, pantenol, alkohol cetearylowy, masło
Shea, cytrynian stearynianu glicerylu, olejek z nasion Limnanthes alba, glikol butylenowy, uwodorniona lecytyna, ceramid 3, sól sodowa
PCA, skwalen, glicyryzynian stearylu, karbomer, karbomer sodowy, guma ksantanowa, kwas hydroksyfenylopropamidobenzoesowy.

Działanie
Ten niezwykły krem przyda się każdemu, kto boryka się z nadmierną suchością skóry, atopowym zapaleniem skóry, wypryskiem lub
reakcjami alergicznymi. Bepanthen Sensiderm przede wszystkim łagodzi objawy tych skórnych dolegliwości – zaczerwienienie i świąd,
czyli zmniejsza potrzebę ciągłego drapania, które prowadzi do poważniejszych uszkodzeń skóry. Dodatkowo krem wpływa na
przyspieszenie regeneracji bariery skórnej. Przyczynia się także do jej wzmocnienia, a to dzięki zastosowanej technologii lipidów
lameralnych (blaszkowatych). Wbudowują się one w uszkodzone fragmenty bariery lipidowej warstwy rogowej naskórka, jednym
słowem odbudowują ją. Bepanthen Sensiderm działa nawilżająco, a odpowiedni poziom nawilżenia skóry zmniejsza ryzyko jej
podrażnienia i świądu. Za działanie nawilżające odpowiada gliceryna oraz wspomagający ją pantenol. Preparat oprócz dostarczania
skórze lipidów lameralnych, składników nawadniających, dostarcza jej również naturalnych lipidów o właściwościach pielęgnacyjnych.

Zastosowanie:
Wyrób medyczny Bepanthen Sensiderm krem zalecany do stosowania celem redukcji zaczerwienienia i świądu w przypadku: podrażnień
skóry, suchości, atopowego zapalenia skóry, wyprysku i reakcji alergicznej. Odpowiedni dla niemowląt, dzieci oraz dorosłych.

Informacje dodatkowe
Nie zawiera kortyzolu. Preparat testowany klinicznie. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. W przypadku wystąpienie podrażnienia po zastosowaniu kremu należy zaprzestać jego używania, w przypadku reakcji
alergicznej lub objawów zakażenia zaleca się konsultację lekarską. Może być stosowany przez kobiety w trakcie ciąży oraz w okresie
karmienia piersią. Po zastosowaniu na brodawki oraz skórę piersi należy bezwzględnie zmyć resztki kremu przed karmieniem.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik kremu. Nie aplikować na zranionej skórze.

Sposób użycia
Do użytku zewnętrznego. Na niezranionej skórze rozsmarować niewielką ilość kremu. Częstotliwość aplikacji należy dostosować do
indywidualnych potrzeb. W przypadku długotrwałego stosowania lub stosowania na dużych powierzchniach u niemowląt zaleca się
dodatkową konsultację z lekarzem.
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