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PSORIN lotion do ciała 500 ml
 

Cena: 25,66 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Psorin lotion do ciała w łuszczycy 500ml

Psorin lotion to wyrób medyczny wskazany do codziennego stosowania na zmienioną chorobowo skórę w terapii łuszczycy. Normalizuje
proces złuszczania się naskórka, usuwając powstałe w wyniku procesu chorobowego łuski. Działa przeciwświądowo, łagodzi
podrażnienia, jednocześnie nawilżając i natłuszczając skórę.

Psorin lotion do ciała - poznaj składniki

  Ichtiol biały jest to substancja czynna pochodzenia naturalnego. Ma właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwświądowe,
przeciwłojotokowe,
  przeciwbólowe, keratolityczne, przeciw mitotyczne i wspomagające gojenie ran. Wykazuje działanie mykostatyczne, antyseptyczne i
przeciwzapalne porównywalne z hydrokortyzonem. Ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne, odżywiające i oczyszczające
ichtiol biały może być stosowany również w kuracji łojotokowego zapalenia skóry i łupieżu.
  Alantoina zwiększa zdolność warstwy rogowej naskórka do wiązania wody oraz pomaga złagodzić objawy wysuszonej skóry, takie jak
pieczenie lub uczucie napięcia. Alantoina przyspiesza proliferację komórek nabłonka, dzięki czemu następuje szybsza regeneracja skóry
i sprawniej odbudowuje się ochronny płaszcz hydro-lipidowy.
  Hialuronian sodu ze względu na swoje właściwości tworzy na powierzchni skóry powłokę chroniącą przed utratą wody i niekorzystnymi
czynnikami zewnętrznymi.

Psorin lotion do ciała nie zawiera parabenów oraz sztucznych barwników.
Zastosowanie

Wyrób medyczny wskazany do codziennego stosowania na zmienioną chorobowo skórę w terapii łuszczycy.
Sposób użycia

  Niewielką ilość kremu nanieść na skórę ciała i delikatnie wklepać lub wmasować.
  Stosować 1-3 razy dziennie.
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  Nie stosować na błony śluzowe, wargi, do oczu i na skórę wokół oczu.

Składniki

Ichtiol biały, D- pantenol, Alantoina, Gliceryna, Mirystynian izopropylu, Trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, Alkohol cetearylowy,
Cetomacrogol 1000, Glukozyd cetostearylowy, Dimetikon, Woda oczyszczona, Fenoksyetanol.

Przeciwwskazania

  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Ostrzeżenia

  Nie stosować po upływie terminu ważności.

Dodatkowe informacje

  Nie zawiera SLS, parabenów, barwników.
  Produkt przechowywać w temperaturze do 25°C.
  Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent

Farmina Sp zo.o.
ul. Lipsa 44
30-721 Kraków
Zakład w Myślenicach
ul. Cegielskiego 2
32-400 Myślenice
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