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Pharmaceris EMOTOPIC na ciemieniuchę 75ml
 

Cena: 34,15 pln

Opis słownikowy

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

Opis produktu
 

PHARMACERIS E, Emotopic, preparat na ciemieniuchę, 75ml

Preparat na ciemieniuchę Emotopic to wyrób medyczny, który pomaga łagodzić objawy ciemieniuchy, zapobiega nasilaniu się jej zmian i
nawrotów oraz optymalizuje procesy złuszczania się skóry. Jego wysoce skuteczna formuła pozwala uzyskać skórze głowy efekt
natychmiastowego oczyszczenia, szczególnie na obszarze występujących zmian. W recepturze preparatu zostały wykorzystane
składniki, które zmiękczają naskórek, dzięki czemu ułatwiają eliminację zrogowaciałej łuski i wspomagają leczenie łojotokowego
zapalenia skóry głowy.

Formuła preparatu oparta na bazie naturalnych olejków sprawia, że może być on stosowany u dzieci już od 1 dnia życia. Ponadto
Tworzy na skórze barierę mechaniczną, która ogranicza utratę wody przez naskórek, przyczyniając się do utrzymania prawidłowego
poziomu nawilżenia i natłuszczenia. Emolienty zawarte w preparacie wzmacniają naturalną barierę ochronną naskórka oraz przyczyniają
się do ukojenia i złagodzenia podrażnionej skóry głowy dziecka.

Zastosowanie
Aplikacja na ciemieniuchę u niemowląt, już od 1 dnia życia oraz u starszych dzieci i dorosłych w celu wspomagania leczenia i łagodzenia
objawów łojotokowego zapalenia skóry głowy.

Sposób użycia

  Przed użyciem odkręć nakrętkę i zerwij zabezpieczenie, a następnie zakręć.
  W celu wydozowania masy delikatnie przekręć nakrętkę, aż do kliknięcia.
  Delikatnie nałóż preparat na skórę głowy, na której występuje łuska lub ciemieniucha.
  Delikatnie wmasuj preparat i pozostaw na skórze przez 30 minut.
  Po 30 minutach delikatnie wyczesz zmiękczone łuski za pomocą miękkiej szczoteczki do włosów.
  Następnie spłucz preparat lub umyj głowę szamponem.
  Stosuj wyrób raz dziennie, aż do zupełnego wyeliminowania objawów.
  W przypadku nawrotu łojotokowego zapalenia skóry należy ponownie zastosować kurację.
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Składniki
Woda oczyszczona, Mocznik, Emolienty: Olej konopny, Olej canola, Glicerol, Kwas mlekowy, Hydroksyacetofenon, Substancje
pomocnicze.

Dodatkowe informacje

  Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
  Wyrób medyczny opracowany pod nadzorem dermatologów dziecięcych oraz przebadany pod kątem biozgodności.

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