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Bepanthen Baby - ochrona przed odparzeniami
pieluszkowymi dla niemowląt 30 g
 

Cena: 24,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Maści

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Bepanthen Baby w postaci maści ochronnej jest produktem, który może być stosowany już od 1. dnia życia dziecka, w tym
również w przypadku dzieci przedwcześnie urodzonych. Ma lekką konsystencję, która pozwala skórze oddychać, a jednocześnie sprzyja
jej regeneracji i wzmacnia jej barierę ochronną. Produkt jest pozbawiony konserwantów, a poza tym w jego formule nie znajdują się
barwniki, substancje zapachowe, a także tlenek cynku. Maść Bepanthen Baby ma gładką konsystencję, łatwo się rozsmarowuje i szybko
wchłania, a poza tym bez trudu można ją zmyć ze skóry.

Na co jest maść Bepanthen Baby? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienna pielęgnacja skóry niemowląt oraz jej ochrona
przed odparzeniami pieluszkowymi, a także jej ukojenie przy występujących już odparzeniach. Wskazaniem do stosowania kosmetyku
jest również pielęgnacja brodawek sutkowych matek karmiących piersią. Kosmetyk może być też wykorzystany do pielęgnacji skóry
suchej, skłonnej do podrażnień oraz wrażliwej. Funkcją maści Bepanthen Baby jest pielęgnacja wrażliwej skóry oraz wspieranie
naturalnej regeneracji naskórka, a także zapewnienie skórze skutecznej ochrony przed odparzeniami pieluszkowymi. Kosmetyk
zabezpiecza też brodawki sutkowe przed podrażnieniami, a także przynosi ukojenie przy już występujących, wspierając regenerację
brodawek.

W opakowaniu znajduje się 30 g maści Bepanthen Baby. W skład kosmetyku wchodzi między innymi lanolina, która tworzy na
powierzchni skóry warstwę ochronną. Formuła maści ochronnej Bepanthen Baby zawiera również dekspantenol, czyli prowitaminę B5,
stanowiącą prekursor witaminy B5. W składzie maści znajduje się wysokie stężenie prowitaminy B5, dzięki czemu maść ma działanie
pielęgnujące i wspomaga regenerację skóry, a także przyczynia się do utrzymania jej optymalnego nawilżenia, miękkości i gładkości.

Jak stosować kosmetyk Bepanthen Baby w postaci maści? Kosmetyk jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego i należy
unikać jego kontaktu z oczami. Zaleca się jego stosowanie zgodnie z zaleceniami producenta. Należy aplikować go na oczyszczoną i
osuszoną skórę. Zaleca się nakładanie cienkiej warstwy produktu na skórę pośladków dziecka i okolic pieluszkowych przy każdej
zmianie pieluszki bądź na brodawki sutkowe matki karmiącej po każdym karmieniu. Jeśli Bepanthen Baby będzie stosowany na
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brodawki sutkowe, należy usunąć pozostałości maści przed kolejnym karmieniem. Maść Bepanthen Baby przyczynia się do nawilżenia
naskórka i utrzymania jego optymalnego odżywienia, a także zapewnia skórze ochronę przed podrażnieniami. Dodatkowo stymuluje
odbudowę warstwy lipidowej oraz procesy odnowy naskórka.

Kosmetyk Bepanthen Baby jest bardzo delikatny, nawet dla skóry najmłodszych dzieci, więc jedynym jego przeciwwskazaniem jest
nadwrażliwość na choć jeden z jego składników. Ryzyko wystąpienia nadwrażliwości zredukowano do minimum, gdyż maść jest
pozbawiona konserwantów, barwników i substancji zapachowych.

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