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Cremobaza 30% krem zmiękczający z mocznikiem 30 g
 

Cena: 12,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Kremy

Producent FARMAPOL

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Cremobaza 30% w postaci kremu zmiękczającego z mocznikiem jest przeznaczony do codziennej pielęgnacji mocno
przesuszonej skóry w problematycznych rejonach, takich jak pięty, kolana, łokcie czy ręce. Nie tylko dogłębnie nawilża skórę i
przeciwdziała dolegliwościom towarzyszącym jej przesuszeniu, ale też chroni skórę przed utratą wody i związanymi z tym powikłaniami,
a przy tym intensywnie ją pielęgnuje i pomaga w zachowaniu jej elastyczności na długi czas. Kosmetyk jest testowany dermatologicznie.

Na co jest Cremobaza 30%? Wskazaniem do stosowania kremu jest pielęgnacja nadmiernie przesuszonej skóry, której towarzyszą
nieestetyczne zrogowacenia oraz dokuczliwe pękanie. Kosmetyk sprawdzi się między innymi do aplikacji na skórę rąk i łokci, a oprócz
tego na skórę kolan oraz zwłaszcza na zrogowaciałą skórę pięt. Receptura kosmetyku została dobrana tak, aby długotrwale nawilżać
przesuszoną skórę, a przy tym eliminować problem jej szorstkości oraz zmiękczać ją i wygładzać. W skład produktu wchodzi mocznik
30% (stabilna pochodna mocznika), dzięki czemu kosmetyk skutecznie redukuje problem przesuszenia skóry i związane z tym
dolegliwości. Cremobaza 30% nie posiada kompozycji zapachowej, a korzystanie z kremu jest relaksujące. Oprócz tego produkt wspiera
elastyczność skóry i łagodzi dokuczliwe objawy – współistniejące z przesuszeniem.

Opakowanie zawiera 30 g kremu zmiękczającego Cremobaza 30%. W skład produktu wchodzi 30% mocznika (stabilna pochodna
mocznika), a oprócz tego składniki pomocnicze. Całkowity skład kosmetyku jest następujący: Aqua, Hydroxyethyl Urea, Propylene Glycol
oraz Isopropyl Myristate i Paraffinum Liquidum. Formułę uzupełniają składniki takie jak Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate,
Ammonium Lactate i Disodium Phosphate, Citric Acid, a także Glyceryl Caprylate.

Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi na jego opakowaniu, w tym ze sposobem
aplikacji oraz szczególnymi ostrzeżeniami dotyczącymi jego używania. Kosmetyk należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.
Zalecane dawkowanie Cremobaza 30% nie powinno być zmieniane na własną rękę. Krem najlepiej nanosić na skórę codziennie rano i
wieczorem. Zaleca się aplikację kremu na wcześniej dokładnie oczyszczoną i osuszoną skórę oraz jego delikatne wmasowywanie, aż
całkowicie się wchłonie. Krem nakładamy na problematyczne partie skóry, gdzie jest ona nadmiernie przesuszona, zrogowaciała lub
pękająca.

Krem zmiękczający z mocznikiem Cremobaza 30% posiada również przeciwwskazania do stosowania – nie każdy może z niego
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korzystać. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość pacjenta na jakikolwiek ze składników, które znajdują się w składzie kremu. Jeśli
zatem pacjent zauważy objawy nadwrażliwości w związku z aplikacją kremu, powinien zrezygnować z jego dalszego stosowania.
Produkt nie powinien być też aplikowany na ostre stany zapalne skóry, które wymagają leczenia farmakologicznego. Kremu
zmiękczającego Cremobaza 30% nie powinno się też nakładać na otwarte rany.

Składniki
Aqua, Hydroxyethyl Urea, Propylene Glycol, Isopropyl Myristate, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate,
Ammonium Lactate, Disodium Phosphate,Citric Acid, Glyceryl Caprylate.

Charakterystyka
Polecany szczególnie do skóry nadmiernie przesuszonej, zrogowaciałej i pękającej (szczególnie skóry rąk, łokci, kolan i pięt).

Eliminuje szorstkość skóry, zmiękcza, wygładza i długotrwale nawilża.
Testowany dermatologicznie.
Krem z 30% zawartością mocznika intensywnie pielęgnuje, chroni, nawilża i wygładza miejsca na skórze objęte nadmiernym
rogowaceniem, a także pękaniem.
Łagodzi, relaksuje i pomaga zachować elastyczność skóry.
Nie zawiera kompozycji zapachowej.

Stosowanie
Nanieść krem na oczyszczoną i osuszoną skórę w miejscach nadmiernie przesuszonych, zrogowaciałych i pękających, delikatnie
wmasować aż do całkowitego wchłonięcia. Stosować codziennie, najlepiej rano i wieczorem.

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