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PHARMACERIS EMOTOPIC Krem na egzemę 75ml
 

Cena: 37,10 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

PHARMACERIS EMOTOPIC
ŁAGODZĄCY KREM NA EGZEMĘ 75ML
do twarzy i ciała
wspomaga leczenie i zapobiega częstym nawrotom wydłużając okresy remisji
OD 1. DNIA ŻYCIA

WYRÓB MEDYCZNY OPARTY NA NATURALNYCH OLEJACH

WSKAZANIA:

Do stosowania w celu wspomagania leczenia oraz zapobiegania objawom charakterystycznym dla egzemy (tj. wyprysku kontaktowego
lub atopowego): zaczerwienieniom, przesuszeniu lub łuszczeniu się skóry, grudkom zapalnym, pęcherzykom. Uzupełniająco w leczeniu
farmakologicznym skóry zmienionej chorobowo z towarzyszącym pieczeniem lub świądem. Podtrzymująco dla pacjentów po
zakończonej kuracji oraz profilaktycznie w celu wydłużenia okresu bez objawów i zapobiegania częstym nawrotom choroby. Wyrób
polecany do codziennego stosowania w przypadku skóry delikatnej, wrażliwej, skłonnej do podrażnień i reakcji alergicznych. Wskazany
również do stosowania w celu zapobiegania objawom nadmiernego przesuszenia. Rekomendowany dla dzieci i dorosłych bez
ograniczeń wiekowych.

DZIAŁANIE:

Wyrób charakteryzuje się działaniem łagodzącym uporczywe dolegliwości: świąd, pieczenie, szorstkość i łuszczenie się skóry,
zmniejszając widoczność zmian. Wzmacnia barierę naskórkową, zapobiegając przenikaniu czynników zewnętrznych, w tym substancji
drażniących i alergenów. Naturalne oleje zawarte w formule wspierają prawidłowe funkcje barierowe skóry. Wyrób wzbogacony w
ceramidy, wspomaga uzupełnianie niedoborów lipidów, chroniąc przed nadmierną utratą wody i zapewniając właściwe natłuszczenie
skóry oraz odpowiednie warunki do procesu regeneracji naskórka. Regularne stosowanie pozwala wydłużyć okres remisji choroby.

SPOSÓB UŻYCIA:
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Nanieść krem na oczyszczoną oraz osuszoną skórę twarzy i ciała. Do codziennego stosowania na miejsca wymagające intensywnego
nawilżenia i natłuszczenia oraz obszary występowania egzemy: ręce, zgięcia: łokci, kolan, twarz: powieki, policzki, okolica okołoustna i
inne miejsca objęte zmianami, 2-3 razy dziennie oraz każdorazowo po kontakcie skóry z wodą. Rekomendowany również jako emolient
wspomagający leczenie miejscowe (np. sterydami, inhibitorami kalcyneuryny). Wyrób przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

  Olej konopny - bogaty w witaminy (A,D,E), kwasy Omega 3,6,9 oraz NNKT (źródło kwasów: linolowego i linolenowego. Dogłębnie
odżywia i regeneruje naskórek. Łagodzi świąd, podrażnienia oraz zaczerwienienia skóry.
  Olej canola - wykazuje działanie łagodzące podrażnienia oraz posiada naturalne właściwości kojące, porównywalne z medyczną
skutecznością produktów leczniczych, utrzymując wysoki stopień tolerancji i bezpieczeństwa odpowiedni dla dermokosmetyków.
  Hialuronian sodu - zapobiega nadmiernej przeznaskórkowej utracie wody, utrzymując optymalne nawilżenie
  Peptyd - synergiczny kompleks matrykiny i ceramidu, ważny składnik cementu międzykomórkowego. Pomaga on nie tylko w
przywróceniu właściwego natłuszczenia skóry, ale jest także istotny w regulacji złuszczania się martwych komórek naskórka.

Skład: Woda oczyszczona, Emolienty: Olej konopny, Olej canola, Olej parafinowy, Lanolina jakości farmaceutycznej, Ceramidy,
Hialuronian sodu, Glicerol, Hydroksyacetofenon, Ekstrakty z wiciokrzewów, Substancje pomocnicze.

Składniki/Ingredients (INCI): Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Glycerin, Cetearyl Alcohol, Cannabis Sativa (Hemp) Seed
Oil, Canola (Canola) Oil, Lanolin, Cetearyl Glucoside, Cetyl Alcohol, C12-15 Alkyl Benzoate, Hydroxyacetophenone, Tribehenin, Lonicera
Caprifolium (Honeysuckle).

Producent: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris sp. z o.o.,Al. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno

DERMATOLOGICZNA FORMUŁA OPRACOWANA Z MYŚLĄ O SKÓRZE WRAŻLIWEJ I ATOPOWEJ, ZAPEWNIA WYSOKI STOPIEŃ
TOLERANCJI.RECEPTURA OPRACOWANA I PRZEBADANA DERMATOLOGICZNIE I KLINICZNIE POD NADZOREM DERMATOLOGÓW
DZIECIĘCYCH.

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne.

BEZ PARABENÓW

BEZ BARWNIKÓW

BEZ KONSERWANTÓW

BEZ SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH

BEZ SILIKONÓW

BEZ AKRYLANÓW

BEZ GLIKOLU PROPYLENOWEGO

SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieść krem na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, powiek i ciała. Aplikować kilka razy dziennie na miejsca wymagające
intensywnej pielęgnacji w okresie nasilonej suchości skóry (np. w przebiegu AZS) i towarzyszących objawów dodatkowych tj. świąd,
podrażnienie i pieczenie.

BEZ / PARABENÓW, BARWNIKÓW, SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH, STERYDÓW.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

  Olej konopny - bogaty w witaminy (A,D,E), kwasy Omega 3,6,9 oraz NNKT (źródło kwasów: linolowego i linolenowego. Dogłębnie
odżywia i regeneruje naskórek. Łagodzi świąd, podrażnienia oraz zaczerwienienia skóry.
  Olej canola - wykazuje działanie łagodzące podrażnienia oraz posiada naturalne właściwości kojące, porównywalne z medyczną
skutecznością produktów leczniczych, utrzymując wysoki stopień tolerancji i bezpieczeństwa odpowiedni dla dermokosmetyków.

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

https://www.e-panaceum.eu
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

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

 

  Hialuronian sodu - zapobiega nadmiernej przeznaskórkowej utracie wody, utrzymując optymalne nawilżenie
  wiciokrzew (Lonicera Caprifolium Flower Extract, Lonicera Japonica Flower Extract, Honeysuckle)- wyciąg kwiatowy o doskonałym
działaniu bakteriostatycznym i przeciwgrzybiczym.

Producent: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris sp. z o.o.,Al. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno
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