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Bepanthen Sensiderm krem 20 g – wspomaganie leczenia
AZS i egzemy
 

Cena: 29,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Kremy

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
LMR-CH-20210329-63  

Wyrób medyczny Bepanthen Sensiderm w postaci kremu jest produktem pozbawionym emulgatorów, substancji zapachowych i
składników konserwujących, które mogłyby podrażniać skórę lub uszkadzać jej delikatną strukturę lipidową. Wyrób medyczny nie ma w
składzie kortyzonu (sterydów) i może być stosowany zarówno przez pacjentów dorosłych (w tym kobiety w ciąży), jak i przez młodzież,
dzieci i niemowlęta od 1. dnia życia. Krem jest biały i łatwo rozsmarowuje się po skórze.

Na co jest Bepanthen Sensiderm? Wskazaniem do stosowania tego wyrobu medycznego jest m.in. suchość skóry oraz jej świąd.
Produkt może być pomocny podczas terapii atopowego zapalenia skóry, poza tym sprawdzi się także na takie problemy skórne jak
egzema, czy też alergiczne reakcje skórne. Można go stosować też na skórę podrażnioną i zaczerwienioną. Funkcją Bepanthen
Sensiderm jest łagodzenie świądu oraz wspomaganie regeneracji bariery lipidowej skóry. Stosowanie kremu Bepanthen Sensiderm
sprzyja szybszemu zdrowieniu skóry oraz zmniejsza potrzebę jej drapania, które mogłoby skutkować jeszcze poważniejszymi
uszkodzeniami jej powierzchni. Działanie kremu Bepanthen Sensiderm polega też na wzmacnianiu bariery skórnej, a także na nawilżaniu
skóry oraz jej pielęgnacji. Działanie przeciwświądowe produktu odczuwalne jest już po 30. minutach od jego aplikacji.

W opakowaniu znajduje się 20 g kremu Bepanthen Sensiderm. W skład produktu wchodzą specjalne lipidy LLT, które mają strukturę
podobną do lipidów występujących w naskórku. Lipidy LLT wpasowują się w uszkodzoną barierę ochronną skóry i w ten sposób
wspierają jej odbudowę, a w efekcie zmniejszają straty wody przez naskórek oraz w konsekwencji przyczyniają się do lepszego
nawilżenia skóry oraz przywracają jej zdolność ochrony przed drażniącym wpływem czynników zewnętrznych. Zawarte w kremie
Bepanthen Sensiderm lipidy pielęgnacyjne dodatkowo dbają o nawilżenie skóry, a zawarty w kremie dekspantenol tworzy warunki
wspierające procesy regeneracyjne. W skład Bepanthen Sensiderm wchodzą również fizjologiczne humektanty, w tym chociażby
gliceryna. Ich działanie polega na wiązaniu wody w skórze. Produkt pozbawiony jest natomiast emulgatorów, które mają niekorzystny
wpływ na lipidy lamelarne oraz konserwantów i substancji zapachowych, które mogłyby drażnić wrażliwą skórę, nasilając dolegliwości, z
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którymi zmaga się pacjent.

Jak stosować wyrób medyczny Bepanthen Sensiderm? Zaleca się aplikację kremu na czystą i osuszoną skórę w częstotliwości
dostosowanej do potrzeb. Po zastosowaniu kremu Bepanthen Sensiderm pacjent odczuwa szybką i długotrwałą ulgę, a wrażliwa skóra
jest ukojona.

Produkt zmniejsza potrzebę drapania skóry oraz sprzyja utrzymaniu optymalnego poziomu jej nawilżenia i odbudowie jej warstwy
ochronnej, a oprócz tego sprzyja szybszej regeneracji skóry. Wyrób medyczny Bepanthen Sensiderm, jak wiele innych, ma też 
przeciwwskazania. Nie należy aplikować go na skórę uszkodzoną i nie powinno się go aplikować w przypadku nadwrażliwości na choć
jeden z jego składników.

Opis
Atopowe zapalenie skóry

Ulga w swędzeniu w ciągu 30 min
Łagodzi objawy atopowego zapalenia skóry (swędzenie i zaczerwienienie)

Bepanthen Sensiderm Krem to formulacja bez sterydów, która zapewnia szybką ulgę w swędzeniu. Specjalna technologia lipidów
lamelarnych regeneruje naturalną barierę skórną, wspomaga proces zdrowienia i zmniejsza swędzenie skóry. Odpowiedni dla niemowląt.

Bepanthen Sensiderm Krem jest przeznaczony do łagodzenia swędzenia i zaczerwienienia spowodowanego suchością skóry lub
atopowym zapaleniem skóry (wyprysk atopowy).

Zawiera prowitaminę B5, która wspiera proces regeneracji skóry.
Technologia lipidów lamelarnych odbudowuje barierę skórną przynosząc szybką ulgę od swędzenia.

Cechy

nie zawiera sterydów

Składniki
woda, triglicerydy kwasu kaprylowego i kaprynowego, gliceryna, glikol pentylenowy, oliwa z oliwek, pantenol, alkohol cetearylowy, masło
shea, glicerydy kwasu cytrynowego i stearynowego, olej z nasion Limnanthes Alba, glikol butylenowy, uwodorniona lecytyna, ceramid 3,
sól sodowa PCA, skwalan, glicyryzynian stearylu, karbomer, sól sodowa karbomeru, guma ksantanowa, kwas
hydroksyfenylopropamidobenzoesowy

Stosowanie
Instrukcja stosowania: Bepanthen Sensiderm Krem można stosować kilka razy dziennie, w zależności od potrzeb, na podrażnioną i
niezranioną skórę. Więcej informacji na temat produktu można znaleźć w instrukcji stosowania.

Przeciwwskazania
Uwaga: PRODUKT WYŁĄCZNIE DO STOSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO. Nie stosować w przypadku stwierdzonych uczuleń na którykolwiek
ze składników. Nie stosować na zranioną skórę. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy zaprzestać stosowania produktu.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek reakcje skórne, należy przerwać stosowanie i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. Przechowywać
w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent
Bayer Sp. z o.o.

Ważne
Znak CE - zgodność z przepisami UE - CE 0123

Zawartość opakowania
20

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