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Dexeryl Krem 50 g
 

Cena: 17,30 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 g

Postać -

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIC

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Wyrób medyczny emolient Dexeryl to ochronny krem do suchej, atopowej skóry, przeznaczony do leczenia objawów oraz dolegliwości
towarzyszących suchej skórze, takich jak rybia łuska lub atopowe zapalenie skóry.

Skład
Glycerol, white soft paraffin, liquid paraffin, glycerol monostearate, stearic acid, dimethicone, macrogol 600, trolamine,
acrylamide/acryloyldimethyl taurate copolymer, isohexadecane, polysorbate, pentylene glycol, ethylhexylglycerin, carbomer, purified
water.

Działanie
Skład kremu łagodzi podrażnienia oraz zapobiega powstawaniu nowych, został dobrany tak by minimalizować objawy i dolegliwości
wywołane suchością skóry.
Połączenie ciekłej parafiny z białą wazeliną tworzy na skórze powłokę ochronną, który zmniejsza przeznaskórkową utratę wody
zapobiegając odwodnieniu skóry. Dodatkowo substancje natłuszczające tworzą barierę chroniącą skórę przed szkodliwym działaniem
czynników zewnętrznych.
Dzięki dodatkowi substancji nawilżających krem sprzyja zachowaniu równowagi wodnej w skórze.

Przeznaczenie produktu
Dla osób dorosłych, posiadających suchą skórę, skłonną do atopii.

Wskazania
Do terapii dolegliwości i objawów związanych z suchością skóry w różnych dermatologicznych stanach chorobowych.

Sposób użycia
Zaaplikuj cienką warstwę kremu na skórę 1-2 razy dziennie. W razie potrzeby aplikację można ponawiać do 6 razy na dobę.
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Stosowanie produktu
Krem wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować wyrobu w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników kremu.
Z uwagi na brak wystarczających danych nie rekomenduje się jednoczesnej aplikacji wyrobu oraz innych produktów o działaniu
miejscowym. W razie wątpliwości należy zapytać wykwalifikowanego personelu medycznego.

Uwagi i środki ostrożności
Nie połykać.
Nie stosować na błony śluzowe, rany oraz oczy.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
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