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EMOTOPIC, Krem emolientowy kojąco-zmiękczający do ciała
do codziennego stosowania, 200ml
 

Cena: 39,77 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać -

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

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Seria EMOTOPIC to innowacyjne emolienty, oparte na naturalnych olejach, wykazujące wysoką skuteczność w łagodzeniu dolegliwości
suchej skóry i towarzyszących jej objawów: świądu, pieczenia, zaczerwienienia. Przywracają naturalną barierę naskórka, zapobiegając
nawrotom suchości oraz objawów atopowego zapalenia skóry (AZS).

WSKAZANIA:
Emolientowy krem wskazany do łagodzenia objawów i wspomagania leczenia atopowego zapalenia skóry (AZS): suchości skóry,
zaczerwienia, świądu oraz skórnych reakcji alergicznych. Zalecany również w trakcie i po leczeniu farmakologicznym, jako preparat
między cyklami zewnętrznej terapii sterydowej. Wskazany do codziennego stosowania w przypadku skóry bardzo suchej, skłonnej do
nadmiernego łuszczenia i rogowacenia. Rekomendowany dla dzieci i dorosłych bez ograniczeń wiekowych.

DZIAŁANIE:
Bogata konsystencja kremu zapewnia odpowiedni poziom natłuszczenia i nawilżenia skóry w okresie nasilonych zmian. Krem tworzy
na powierzchni skóry naturalną warstwę ochronną zabezpieczającą przed nasileniem się ww. objawów oraz ich nawrotom. Wysoko
skoncentrowana formuła emolientowa aplikowana na uszkodzoną barierę lipidową naskórka łagodzi świąd, pieczenie i zaczerwienienia,
przywracając skórze fizjologiczną odporność na podrażnienia. Krem zmniejsza łuszczenie, zmiękcza i wygładza naskórek, przywracając
komfort napietej i szorstkiej skórze.

SPOSÓB UŻYCIA:
Nanieść krem na oczyszczoną i osuszoną skórę ciała. Do codziennego stosowania, 1-2 razy dziennie. Przed użyciem odkręcić nakrętkę i
zerwać zabezpieczenie.
Wyrób przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

Pojemność opakowania
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200 ml

Obszar pielęgnacji
ciało

Rodzaj skóry
sucha
skłonna do podrażnień
wrażliwa
bardzo sucha
alergiczna
skłonna do łuszczenia się
skłonna do szorstkości

Działanie
nawilżające
wygładzające
zmiękczające
odżywcze
natłuszczające
kojące
łagodzi podrażnienia
wzmacnia barierę ochronną skóry
zmniejszające skłonność do łuszczenia się
zmniejszające szorstkość skóry
zmniejszające świąd skóry

Stosowanie
codziennie
1-2 razy dziennie

Wiek
bez względu na wiek
od 1 dnia życia
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