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Clobaza krem tłusty 40 g
 

Cena: 17,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 g

Postać Kremy

Producent JELFA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Clobaza w postaci kremu tłustego jest produktem, który ma konsystencję łatwą w rozsmarowywaniu. Kosmetyk szybko
wchłania się w skórę i przynosi jej ukojenie, zmniejszając uczucie jej napięcia. W składzie produktu nie znajdują się substancje
konserwujące i składniki zapachowe, dlatego może być on również stosowany przez osoby skłonne do alergii.

Na co jest Clobaza? Wskazaniem do stosowania kremu jest codzienna pielęgnacja suchej i wrażliwej skóry. Produkt może być
szczególnie pomocny jako uzupełnienie miejscowego leczenia kortykosteroidami. Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest również
wspomaganie miejscowego leczenia stanów zapalnych skóry. Krem tłusty Clobaza może być stosowany na skórę łuszczącą się i
spękaną, poza tym wskazaniem do jego stosowania jest wyprysk kontaktowy oraz podrażnienia słoneczne. Kosmetyk Clobaza można
wykorzystać również w przypadku chorób alergicznych skóry z różnymi objawami towarzyszącymi, poza tym znajduje zastosowanie
także przy łuszczycy. Funkcją kremu Clobaza jest ochrona skóry przed nadmiernym wysuszeniem. Kosmetyk działa na skórę kojąco, a
działanie Clobaza polega na zapewnieniu skórze optymalnego poziomu nawilżenia oraz ochrony przed niekorzystnym wpływem
czynników zewnętrznych.

W opakowaniu znajduje się 40 g kremu Clobaza. W skład kosmetyku wchodzą składniki niezbędne do codziennej pielęgnacji wrażliwej i
suchej skóry. Krem Clobaza to produkt lipofilny, który stanowi emulsję typu woda w oleju. Krem jest tłusty, a w jego składzie znajduje się
między innymi wazelina i lanolina, a także wosk pszczeli oraz inne składniki. Jak stosować krem tłusty Clobaza? Kosmetyk powinien
być używany zgodnie z zaleceniami producenta. Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do miejscowego stosowania i nie należy korzystać
z niego w inny sposób. Zaleca się aplikację cienkiej warstwy kremu Clobaza na uprzednio dobrze oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy
oraz ciała zależnie od potrzeb. Po aplikacji na skórę krem Clobaza bardzo dobrze się rozprowadza i wchłania oraz natychmiast przynosi
uczucie ukojenia przesuszonej skórze, zmniejszając uczucie jej napięcia. W czasie stosowania kosmetyku należy unikać jego kontaktu z
oczami.

W składzie kremu tłustego Clobaza nie znajdują się substancje konserwujące ani dodatki zapachowe, przez co jest małe
prawdopodobieństwo, by wywoływał reakcje alergiczne. Kosmetyk Clobaza ma jednak przeciwwskazania do stosowania – nie powinien
być używany przez pacjentów, którzy są nadwrażliwi na chociaż jeden z jego składników. Jeśli pacjent nie wie o swojej nadwrażliwości i
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zastosuje produkt, a następnie okaże się, że wystąpią u niego objawy alergii, powinien zaprzestać dalszego korzystania z wyrobu i
skonsultować się z lekarzem. Przed zastosowaniem kremu Clobaza należy sprawdzić podany na opakowaniu termin ważności –
kosmetyk nie powinien być stosowany, gdy ten minie. Krem należy przechowywać w temperaturze pokojowej i nie można go zamrażać.
Należy zabezpieczyć go w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci.

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