
 
E-PANACEUM

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

 

 

MEDIDERM SHOWER emulsja pod prysznic 250g
 

Cena: 18,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 g

Postać -

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

MEDIDERM SHOWER

250ml

delikatnie myje, przynosząc ulgę w ekstremalnych stanach suchości, charakterystycznych dla łuszczycy, egzemy i atopowego
zapalenia skóry

poprawia komfort życia, nie wysusza łuszczącej się i skłonnej do podrażnień skóry

utrzymuje właściwy poziom nawilżenia

Skład

Aqua Purificata, Isopropyl Myristate, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Polysorbate 20, Sorbitan Laurate, Lanolin, Ceteareth-20,
Phenoxyethanol, Carbomer, Triethanolamine.

MEDIDERM SHOWER jest specjalnym preparatem myjącym, niepieniącym się, o właściwościach nawilżających.

Działanie

Delikatnie myje, przynosząc ulgę w ekstremalnych stanach suchości, charakterystycznych dla łuszczycy, egzemy i atopowego zapalenia
skóry. Mediderm shower poprawia komfort życia, nie wysusza łuszczącej się i skłonnej do podrażnień skóry. Utrzymuje właściwy
poziom nawilżenia.

Dawkowanie
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Nałóż na skórę i delikatnie rozprowadź po jej powierzchni. Po umyciu opłucz ciało wodą, preparat pozostawia na skórze delikatną
warstwę ochronną. Mediderm shower może być stosowany u dzieci już od pierwszego miesiąca życia (po uprzednim zastosowaniu na
niewielkiej powierzchni skóry w celu wykluczenia ewentualnej nadwrażliwości), u dorosłych oraz osób starszych. UWAGA! Preparat
może pozostawić śliską powłokę na powierzchni wanny lub brodzika.

Wskazania

Mediderm pomaga we wszystkich stanach charakteryzujących się nadmierną suchością skóry. Jest szczególnie wskazany dla osób
chorych na:

· łuszczycę

· egzemę

· atopowe zapalenie skóry.

Kto może stosować Mediderm?

Mediderm przeznaczony jest dla: · dzieci (od 1-go miesiąca życia, po uprzednim wykonaniu próbnej aplikacji na niewielkiej powierzchni
skóry, w celu stwierdzenia ewentualnej nadwrażliwości)

· dorosłych

· osób starszych

Czy Mediderm można stosować razem z innymi preparatami stosowanymi zewnętrznie?

Mediderm można stosować w skojarzonej terapii z innymi preparatami stosowanymi zewnętrznie.
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