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Allergoff Atopy, powlekająco barierowy krem do ciała, 75 ml
 

Cena: 27,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent ICB PHARMA SP. J.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Dostępne w drogerii internetowej E-panaceum.eu kosmetyki do skóry atopowej opracowane przez markę ALLERGOFF to wyroby
medyczne, które zawierają w swoim składzie składniki dopasowane do potrzeb skóry bardzo suchej oraz wrażliwej. W skład linii Atopy
poza balsamem i oliwką do kąpieli wchodzi powlekająco barierowy krem na AZS, który jest odpowiedni do stosowania zarówno u osób
dorosłych, jak i u dzieci już od pierwszych chwil życia. W recepturze preparatu znalazły się między innymi takie substancje czynne jak
olej z nasion czarnej porzeczki, koncentrat oleju słonecznikowego oraz wyciąg z kardiospermum zielonego.

Dzięki wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych produkt łagodzi uciążliwe uczucie podrażnienia i suchości, ogranicza
rozwój patogennej flory bakteryjnej, a także chroni uszkodzoną barierę skórną.
Podobnie jak pozostałe kosmetyki na AZS z serii ALLERGOFF Atopy powlekająco barierowy krem do ciała nie zawiera w swoim składzie
alergizujących substancji zapachowych, barwników, parabenów oraz parafiny. Dzięki łagodnej, hipoalergicznej formule jest odpowiedni
do codziennej pielęgnacji i łagodzenia objawów takich dermatoz jak atopowe zapalenie skóry, łuszczyca oraz łojotokowe zapalenie
skóry.

Zastosowanie
Uzupełnienie zasadniczej terapii atopowego zapalenia skóry (AZS), a także w celu łagodzenia objawów innych dermatoz, takich jak:
łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry oraz w przypadku skóry bardzo suchej i wrażliwej. Może być stosowany do codziennej pielęgnacji
delikatnej skóry dzieci już od 1-go miesiąca życia.

Sposób użycia
Na oczyszczoną skórę nanieść cienką warstwę kremu. Stosować w miarę potrzeby i stanu wysuszenia skóry. Zaleca się stosowanie
kremu minimum 2-3 razy dziennie. Wyrób medyczny najlepiej stosować po każdej kąpieli. Zachować minimum 2-godzinny odstęp przed
nałożeniem innych produktów na skórę.

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.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/allergoff-atopy-powlekajaco-barierowy-krem-do-ciala-75-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

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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