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Bepanthen Baby - ochrona przed odparzeniami
pieluszkowymi dla niemowląt 100 g
 

Cena: 42,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Maści

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Bepanthen Baby w postaci maści ochronnej przeznaczony jest do stosowania już od pierwszych dni życia dziecka. Produkt
pozbawiony jest konserwantów, składników barwiących i zapachowych, dzięki czemu jest bezpieczny w stosowaniu dla najmłodszych.
Jego receptura sprawia, że maść ochronna będzie skuteczna w prewencji i leczeniu odparzeń (w tym szczególnie pieluszkowych), a
także w prewencji i leczeniu podrażnień brodawek sutkowych u matek karmiących piersią. Maść stosowana na skórę przyspiesza
procesy odbudowy naskórka, a dodatkowo stymuluje syntezę lipidów w skórze. Jej działanie nawilżające, a także przyczyniające się do
utrzymania odżywienia oraz ochrony skóry także mają duże znaczenie w użytkowaniu prewencyjnym i leczniczym.

Na co jest Bepanthen Baby? Wskazaniem do stosowania maści ochronnej Bepanthen Baby jest leczenie odparzeń u niemowląt i dzieci.
Kosmetyk stosować można także w celu codziennej pielęgnacji wrażliwej skóry niemowląt, by zapobiegać powstawaniu odparzeń. Do
odparzeń pieluszkowych przyczynia się długi kontakt z moczem, wilgocią czy kałem, który niszczy naturalną warstwę lipidów
ochronnych skóry. Maść ochronna zabezpiecza skórę niemowlęcia, tworząc na niej barierę ochronną i redukując ryzyko powstawania
odparzeń, czy też wspomagając walkę z nimi. Wskazaniem do stosowania Bepanthen Baby są także podrażnienia brodawek sutkowych
u matek, które karmią naturalnie. Kosmetyk można na brodawki używać także prewencyjnie, aby zapobiegać ich podrażnieniom w czasie
karmienia piersią. Bepanthen Baby stosować można ponadto leczniczo i zapobiegawczo w przypadku różnego rodzaju otarć czy pęknięć
skóry. Składniki zawarte w kosmetyku zabezpieczają wrażliwą skórę i wspierają jej procesy regeneracyjne. Maść ochronna tworzy na
skórze powłokę zabezpieczającą, która jednocześnie nie utrudnia skórze oddychania i bardzo dobrze ją nawilża.

Opakowanie Bepanthen Baby zawiera 100 g maści plus dodatkowe 30 g maści gratis, co razem daje 130 g maści ochronnej. W skład
produktu wchodzi Aqua, Lanolin, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Panthenol, Prunus Amygdalus Dulcic Oil, Cera Alba, Cetyl Alcohol,
Stearyl Alcohol, Ozokerite, Glyceryl Oleate, a także Lanolin Alcohol. Bepanthen Baby posiada delikatną konsystencję, dzięki czemu jest
łatwy w aplikacji bądź zmywaniu z powierzchni skóry. Lanolina zawarta w maści ochronnej sprawia, że na skórze tworzy się warstwa
ochronna, która osłania naskórek przed czynnikami drażniącymi, w tym między innymi przed wilgocią, która gromadzi się wewnątrz
pieluszki, przyczyniając się do powstawania bolesnych odparzeń. Warstwa ochronna nawilża skórę i jednocześnie zapewnia jej
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swobodne oddychanie. Substancja czynna Bepanthen Baby to natomiast dekspantenol, czyli inaczej prowitamina B5. Substancja ta
opisywana jest jako prekursor procesów regeneracyjnych skóry, który dodatkowo wzmacnia jej barierę ochronną.

Maść ochronną najlepiej stosować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w opakowaniu. Zaleca się naniesienie cienkiej warstwy
Bepanthen Baby na oczyszczoną wcześniej i osuszoną skórę. W przypadku profilaktyki lub leczenia odparzeń pieluszkowych najlepiej
maść nakładać na skórę dziecka przy każdej zmianie pieluszki. Jeśli maść ochronna stosowana jest na brodawki, zaleca się umycie
brodawki przed karmieniem dziecka. Jeśli jednak dojdzie do przypadkowego połknięcia niewielkich ilości maści przez dziecko, nie będzie
to wiązać się z niepokojącymi objawami.

Kosmetyku nie powinno się stosować u osób, które nadwrażliwe są na jego składniki. Jest to jednak jedyne przeciwwskazanie, gdyż 
Bepanthen Baby jest bardzo delikatny i dobrze tolerowany. W jego składzie nie ma sztucznych konserwantów i barwników, więc można
stosować go bezpiecznie już od pierwszych dni życia, bez obaw o ewentualne działania niepożądane. Maść ochronną mogą stosować
także alergicy czy osoby z różnego rodzaju zmianami skórnymi (np. AZS).

Kosmetyk powinno się przechowywać w temperaturze, która nie przekracza 25 °C. Nie powinno się jej stosować po terminie ważności.

Skład
Aqua, Lanolin (lanolina), Paraffinum Liquidum (ciekła parafina), Petrolatum, Panthenol (pantenol), Prunus Amygdalus Dulcic Oil (olejek ze
słodkich migdałów), Cera Alba (bielony wosk pszczeli), Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Ozokerite, Glyceryl Oleate, Lanolin Alcohol.

Charakterystyka
Bepanthen Baby to maść wspierająca naturalne procesy regeneracyjne i zabezpieczająca przed powstawaniem odparzeń pieluszkowych
wśród dzieci w wieku od 0-36 miesięcy. Unikalny skład produktu sprawia, że na pupie dziecka tworzy się przezroczysta warstwa
ochronna, która gwarantuje doskonałe nawilżenie skóry dziecka, a także umożliwia jej swobodne oddychanie.
Substancją czynną w maści Bepanthen Baby jest dekspantenol, który nazywany jest także prowitaminą B5, uznawany za prekursora
wśród witamin niezbędnych w procesach regeneracyjnych skóry. Jej zadaniem jest także:

nawilżanie skóry oraz przyczynianie się do utrzymania prawidłowego jej odżywienia i ochrony;
stymulowanie procesu produkcji lipidów w skórze;
przyspieszanie procesu odbudowy naskórka.

Zawarta w maści Bepanthen Baby lanolina tworzy na skórze warstwę ochronną przed czynnikami drażniącymi, takimi jak m.in. wilgoć
gromadząca się wewnątrz pieluszki.

Maść Bepanthen Baby jest zalecana w przypadku:

leczenia odparzeń u niemowląt i dzieci;
leczenia podrażnień brodawek sutkowych u matek karmiących piersią;
codziennej pielęgnacji niemowląt w celu zapobiegania powstawaniu odparzeń;
codziennej pielęgnacji brodawek sutkowych u matek karmiących piersią, w celu zapobiegania powstawaniu podrażnień;
zapobiegawczo i leczniczo podczas otarć i pęknięć skóry.

Dawkowanie
Cienką warstwę maści Bepanthen Baby należy nakładać na czystą i suchą skórę niemowlęcia podczas każdej zmiany pieluszki, w
szczególności w sytuacji, gdy występuje odparzenie. Maść o delikatnej, przezroczystej konsystencji jest łatwa do zmywania z
powierzchni skóry.

Przeciwwskazania
Maść Bepanthen Baby nie powinna być stosowana u osób, u których występuje nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane
Maść Bepanthen Baby nie zawiera sztucznych barwników i konserwantów, a jej stosowanie jest w pełni bezpieczne i nie wywołuje
żadnych skutków ubocznych i działań niepożądanych. Produkt może być stosowany w przypadku alergików oraz dzieci ze zmianami
skórnymi, jak np. atopowym zapaleniem skóry. Maść Bepanthen Baby może być stosowana u matek karmiących, ponieważ preparat nie
szkodzi dziecku. Nawet w sytuacji, gdy połknie ono niewielką ilość maści, nie wywoła to żadnych niepokojących objawów. Przed
karmieniem dziecka zaleca się umycie brodawki.

Przechowywanie
Maść Bepanthen Baby powinna być przechowywana w temperaturze pokojowej, poniżej 25°C. Nie zaleca się używania maści Bepanthen
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Baby po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Ważne informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego. W razie pytań bądź
wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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