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Elo-baza Krem intensywnie natłuszcz. 75g
 

Cena: 26,38 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 75 g

Postać -

Producent ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Petrolatum, Purified Water, Lanolin (MedilanTM), Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Sorbitan Sesquioleate.

MedilanTM - jest wysokooczyszczoną medyczną odmianą lanoliny. Skład MedilanuTM jest zbliżony do lipidów warstwy rogowej
naskórka i stanowi mieszaninę cholesterolu, estrów cholesterolu, estrów wosków oraz wolnych i zestryfikowanych kwasów
tłuszczowych. Działanie MedilanuTM polega na wiązaniu wody w naskórku i hamowaniu transepidermalnej utraty wody (TEWL). Ma
działanie zmiękczające, regenerujące i łagodzące podrażnienia.

Glikol propylenowy - to silnie higroskopijny związek, który wiąże wodę w naskórku. Zaliczany jest do tzw. promotorów przejścia
przezskórnego, ponieważ ułatwia wnikanie wielu substancji w głąb skóry (m.in. miejscowych preparatów sterydowych i inhibitorów
kalcyneuryny), zwiększając ich efektywność.

Wazelina - ma działanie natłuszczające i ochronne. Skutecznie zapobiega wysuszeniu skóry. Doskonale regeneruje wysuszony naskórek.

Przeznaczenie:
Do codziennej pielęgnacji bardzo suchej, wrażliwej i skłonnej do alergii skóry twarzy i ciała;

Do chrony skóry przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych;

Jako uzupełnienie zaleconej przez lekarza terapii miejscowej u osób z chorobami skóry wymagającymi użycia miejscowych sterydów
lub inhibitorów kalcyneuryny (w schematach tzw. terapii naprzemiennej, w której pomiędzy aplikacjami leku stosowane są emolienty).

Działanie:
Dzięki unikalnemu składowi krem zapewnia optymalne natłuszczenie, nawilżenie i wygładzenie skóry, zapobiega podrażnieniom i łagodzi
zaczerwienienia. Pozostawia na skórze ochronny film, chroniący ją przed czynnikami zewnętrznymi i zapobiegający przeznaskórkowej
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utracie wody (TEWL – Transepidermal Water Loss).

Produkt nie zawiera barwników ani środków zapachowych.

Sposób użycia:
Nanieść cienką warstwę kremu na dokładnie oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy lub ciała. Stosować codziennie.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na składniki preparatu.
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