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Allergoff Atopy, barierowa oliwka do kąpieli leczniczych, 200
ml
 

Cena: 28,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent ICB PHARMA SP. J.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Stworzone przez markę ALLERGOFF kosmetyki na AZS, które znajdują się w drogerii internetowej E-panaceum.eu, to specjalistyczne
wyroby medyczne dostosowane do potrzeb skóry suchej, odwodnionej oraz nadmiernie reaktywnej. W skład serii Atopy wchodzi
barierowa oliwka do kąpieli leczniczych, która jest odpowiednia zarówno dla osób dorosłych, jak i dla niemowląt już od pierwszych dni
życia. Produkt może być stosowany jako natłuszczający balsam na AZS. Znajdujące się w jego składzie substancje czynne takie jak olej
z nasion czarnej porzeczki oraz koncentrat oleju słonecznikowego zapewniają skórze optymalny poziom nawilżenia. Wyrób pozostawia
na powierzchni naskórka niewidzialną warstwę, zabezpieczając go w ten sposób przed niekorzystnym wpływem drażniących czynników
zewnętrznych.
Barierowa oliwka do kąpieli leczniczych natłuszcza i zmiękcza skórę, łagodząc takie objawy jak świąd, zaczerwienienie oraz ogólny
dyskomfort. Podobnie jak pozostałe kosmetyki do skóry atopowej oznaczone logo ALLERGOFF nie zawiera w swoim składzie
alergizujących związków zapachowych, barwników, parabenów oraz parafiny. Regularne stosowane produktu zmniejsza suchość
naskórka oraz uszczelnia jego fizjologiczną barierę ochronną.

Zastosowanie
Do codziennych kąpieli dla osób ze skórą wrażliwą, suchą oraz jak 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
Do wypełnionej wodą wanny dodać odpowiednią ilość oliwki do uzyskania mlecznego zabarwienia wody. 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
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oleju makadamia), olej z ogórecznika, olej lniany.

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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