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Bepanthen Sensiderm krem 50 g – wspomaganie leczenia
AZS i egzemy
 

Cena: 42,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Kremy

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
LMR-CH-20210329-63  

Bepanthen Sensiderm Krem to preparat o wielokierunkowym działaniu. Znosi świąd i zaczerwienienie skóry w przebiegu atopowego
zapalenia skóry, egzemy czy skórnych reakcji alergicznych.

Zawiera specjalne lipidy LLT (technologia lipidów lamelarnych) charakteryzujące się strukturą zbliżoną do naturalnie występujących
lipidów międzykomórkowych w naskórku.

Dzięki strukturze blaszkowej (lamelarnej), lipidy LLT mogą się dokładnie wpasować w uszkodzoną barierę ochronną skóry i ją
odbudować. Efektem jest zmniejszenie przeznaskórkowej utraty wody (ang. Transepidermal Water Loss) i zwiększenie nawilżenia skóry.
Przywrócona zostaje zdolność skóry do ochrony organizmu przed czynnikami szkodliwymi. Dochodzi do złagodzenia świądu.

Dodatkowo Bepanthen Sensiderm Krem zapewnia optymalne nawilżenie skóry z zewnątrz (dzięki zawartości lipidów pielęgnacyjnych),
oraz pobudza naturalne mechanizmy nawadniania skóry i zapewnia optymalne warunki do naturalnego procesu jej regeneracji (dzięki
obecności dekspantenolu).

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
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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
50

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