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Bepanthen Sensiderm 20 g
 

Cena: 22,36 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 g

Postać krem

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Odpowiedni do stosowania u dzieci i dorosłych krem na AZS Bepanthen Sensiderm, który jest dostępny w drogerii internetowej E-
panaceum.eu, to preparat skutecznie łagodzący zaczerwienienie oraz uczucie swędzenia wywołane atopowym zapaleniem skóry lub
egzemą. Znajdujące się w jego składzie związki czynne wspomagają odbudowę uszkodzonej bariery lipidowej naskórka, a także
zabezpieczają go przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych. Podobnie jak inne kosmetyki do skóry atopowej oferowane
przez naszą drogerię online, produkt można nakładać na zmienione chorobowo miejsca z częstością dostosowaną do własnych potrzeb.

Bepanthen Sensiderm nie zawiera w swoim składzie kortyzonu, dzięki czemu nadaje się do stosowania u dzieci i niemowląt, a także u
kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. W składzie kremu znalazły się między innymi takie substancje czynne jak prowitamina B5 oraz
naturalne lipidy pielęgnujące, które pobudzają fizjologiczne mechanizmy związane z nawadnianiem skóry, zapewniając optymalne
warunki do jej regeneracji. Produkt jak wszystkie inne kosmetyki na AZS stworzone przez markę Bepanthen jest wolny od syntetycznych
konserwantów oraz alergizujących związków zapachowych.

Zastosowanie: łagodzenie świądu i zaczerwienienia skóry.

Sposób użycia: krem należy nakładać na nieuszkodzoną skórę. Można nakładać na skórę z częstością odpowiednią do potrzeb.

Składniki: woda, triglicerydy kwasu kaprylowego i kaprynowego, gliceryna, glikol pentylenowy, oliwa z oliwek, pantenol, alkohol
cetearylowy, masło shea, cytrynian stearynianu glicerylu, olejek z nasion Limnanthes alba, glikol butylenowy, uwodorniona lecytyna,
ceramid 3, sól sodowa PCA, skwalen, glicyryzynian stearylu, karbomer, karbomer sodowy, guma ksantanowa, kwas
hydroksyfenylopropamidobenzoesowy.

Przeciwwskazania: nie stosować w przypadku stwierdzonych uczuleń na jakikolwiek ze składników. Gdy rozwinie się reakcja alergiczna,
należy zaprzestać stosowania produktu. Nie stosować na zranioną skórę.

Ważne wskazówki:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przetestowany klinicznie.
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