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ALLERGOFF Atopy, barierowa emulsja do kąpieli leczniczych,
250 ml
 

Cena: 28,83 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać -

Producent ICB PHARMA SP. J.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

W sklepie medycznym E-panaceum.eu znajdują się kosmetyki do skóry atopowej stworzone przez markę ALLERGOFF. Jednym z
preparatów przeznaczonych dla osób ze skórą przesuszoną i nadwrażliwą jest barierowa emulsja do kąpieli leczniczych. Jest to wyrób
medyczny zawierający w swoim składzie starannie dobrane substancje czynne, które łagodzą świąd i zaczerwienienie skóry, a także
powlekają naskórek niewidzialną warstwą ochronną. Dzięki wyciągowi z mocznika oraz licznym olejom nawilża i natłuszcza skórę,
wspomagając fizjologiczne procesy regeneracyjne oraz ograniczając rozwój niekorzystnej flory bakteryjnej. Produkt swoją konsystencją
przypomina balsam na AZS. Łatwo rozpuszcza się w wodzie, nie powodując uczucia lepkości i obciążenia naskórka.

Barierowa emulsja do kąpieli leczniczych ALLERGOFF podobnie jak pozostałe kosmetyki na AZS z serii Atopy jest rekomendowana dla
osób dorosłych oraz dla dzieci już od pierwszych dni życia. Może być stosowana nie tylko w przypadku atopowego zapalenia skóry, ale
także takich schorzeń dermatologicznych jak łuszczyca oraz łojotokowe zapalenie skóry. Preparat nie zawiera w swoim składzie
alergizujących substancji zapachowych, barwników, parafiny oraz parabenów.

Zastosowanie
Do codziennych kąpieli dla osób ze skórą wrażliwą, suchą oraz jako uzupełnienie zasadniczej terapii atopowego zapalenia skóry (AZS), a
także w celu łagodzenia objawów innych dermatoz, takich jak łojotokowe zapalenie skóry oraz łuszczyca. Może być stosowany do
codziennej pielęgnacji delikatnej skóry dzieci już od 1-go miesiąca życia.

Sposób użycia
W czasie kąpieli nanieść emulsję na wilgotną skórę. Kąpiel powinna trwać kilkanaście minut. (należy unikać kąpieli w gorącej wodzie). Po
kąpieli skórę należy delikatnie osuszyć ręcznikiem – przykładając ręcznik, nie pocierając.

Składniki
Defensil - plus(kompleks zawierający olej z nasion czarnej porzeczki, wyciąg z kardiospermum zielonego, koncentrat oleju
słonecznikowego), olejowy kompleks (zawiera dobroczynne kwasy tłuszczowe z nasion słonecznika, kukurydzy, sezamu, oliwy z oliwek i
oleju makadamia), prebiotyki, mocznik.
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Ważne wskazówki
Nie zawiera: parafiny, surowców ropopochodnych, substancji zapachowych,
barwników ani parabenów.

Producent
ICB PHARMA Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Sp.J
ul. Moździerzowców 6a
43-602 Jaworzno
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