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EMOTOPIC W.MED Preparat 3W1 500 ml
 

Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PHARMACERIS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

EMOTOPIC- Preparat 3 w 1 Intensywnie natłuszczający do ciałaUnikalny na rynku preparat o 3 zastosowaniach (kąpiel, natłuszczanie,
mycie ciała) reguluje procesy odnowy naskórka, zmniejszając jego nadmierne łuszczenie. Wysoka, 18% zawartość lipidów i 32%
zawartość emolientów, uzupełnia deficyty lipidów w cemencie międzykomórkowym, wzmacniając i zapewniając prawidłową
fizjologiczną spoistość naskórka. Właściwości kojące i przeciwświądowe zapewnia olej canola oraz olej konopny, które wykazują
medyczną skuteczność w pielęgnacji chronicznej suchości i atopowego zapalenia skóry (AZS), umożliwiając wydłużenie okresu remisji
zmian. Szybko się wchłania, nie pozostawiając na skórze lepkiej warstwy.Sposób użycia:1/ Emulsja do kąpieli DLA NOWORODKÓW,
NIEMOWLĄT, DZIECI I DOROSŁYCH.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/ Preparat myjący do ciała DLA
NIEMOWLĄT OD 6 MIESIĄCA ŻYCIA, DZIECI I DOROSŁYCH.Niewielką ilość preparatu nanieść na wilgotną skórę i rozprowadzić po jej
powierzchni. Następnie spłukać wodą i osuszyć ciało ręcznikiem, unikając pocierania.3/ Preparat do natłuszczania ciała DLA
NIEMOWLĄT OD 6 MIESIĄCA ŻYCIA, DZIECI I DOROSŁYCH.Nanieść preparat na oczyszczoną i osuszoną skórę ciała. Stosować 1-2 razy
dziennie.Przeznaczenie: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.
Bez ograniczeń wiekowych. Zalecany jako preparat pielęgnacyjny u pacjentów w trakcie i po zakończonym leczeniu dermatologicznym,
np. podczas miejscowej terapii sterydowej, w celu zapobiegania nawrotom nadmiernej suchości i AZS.Przechowywanie:Przechowywać
w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Uwaga!Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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