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Cremobaza 50% krem o właściwościach złuszczających,
eliminujący zrogowacenia 30 g
 

Cena: 17,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Kremy

Producent FARMAPOL

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Cremobaza 50% w postaci kremu o właściwościach złuszczających to produkt eliminujący zrogowacenia, którego formuła
zawiera 50% mocznika. Produkt jest testowany dermatologicznie i przeznaczony do wszystkich typów skóry, a oprócz tego nie zawiera
kompozycji zapachowej. Krem może być stosowany przez pacjentów dorosłych, a w razie potrzeby również przez młodzież w wieku
powyżej 12 lat.

Na co jest Cremobaza 50%? Wskazaniem do stosowania kremu jest nadmiernie zrogowaciała skóra na stopach, kolanach czy łokciach.
Produkt może być szczególnie pomocny w przypadku nadmiernego rogowacenia skóry pięt, które mają tendencję do bolesnego i
nieestetycznego pękania. Można go zastosować również na odciski, modzele oraz występujące na stopach nagniotki. W skład kremu
wchodzi stabilna pochodna mocznika, w stężeniu aż 50%, przez co kosmetyk działa złuszczająco. Krem sprzyja rozmiękczaniu
zrogowaceń, a także ułatwia usuwanie stwardniałego naskórka. W konsekwencji umożliwia skuteczne pozbycie się zrogowaceń i
wygładzenie skóry na problematycznych obszarach ciała, gdzie martwy naskórek ma skłonność do odkładania się w większych
ilościach.

Opakowanie zawiera 30 g kremu z mocznikiem Cremobaza 50%. W skład produktu wchodzi stabilna pochodna mocznika oraz składniki
pomocnicze. Zgodnie z danymi producenta całkowity skład kremu złuszczającego prezentuje się następująco: Aqua, Hydroxyethyl Urea
oraz Propylene Glycol i Isopropyl Myristate, a także Paraffinum Liquidum i Cetearyl Alcohol. Recepturę kremu eliminującego
zrogowacenia uzupełniają takie składniki jak Glyceryl Stearate Citrate, Ammonium Lactate i Disodium Phosphate, a oprócz tego Citric
Acid oraz Glyceryl Caprylate.

Zalecane dawkowanie Cremobaza 50% opisano w dołączonej do opakowania ulotce i należy go przestrzegać. Krem złuszczający jest
przeznaczony do stosowania zewnętrznego w miejscach o mocno zrogowaciałym naskórku, który jest skłonny do pękania. Krem
złuszczający Cremobaza 50% należy aplikować na wcześniej dobrze oczyszczoną i dokładnie osuszoną skórę. Następnie zaleca się
jego delikatne wmasowywanie w zrogowaciały naskórek, aż do czasu całkowitego wchłonięcia się jego formuły. Krem wystarczy
stosować raz dziennie – najlepiej przeznaczyć na tę czynność godziny wieczorne. Z produktu nie powinno się korzystać dłużej niż 14
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dni. Jeśli upłynie już 2 tygodnie od momentu rozpoczęcia stosowania kremu, można postawić na produkty zawierające mniejszą ilość
stabilnej pochodnej mocznika, w tym na krem Cremobaza 30% lub Cremobaza 10%.

Przeciwwskazania do używania Cremobaza 50% też wstępują, więc nie każdy pacjent może korzystać z tego kosmetyku, nawet jeśli ma
ku temu wskazania. Z produktu nie powinno się korzystać przy nadwrażliwości na jego składniki, dlatego zaobserwowanie u siebie
jakichkolwiek objawów nadwrażliwości stanowi wskazanie do odstawienia kosmetyku. Przeciwwskazaniem do stosowania Cremobaza
50% jest również wiek poniżej 12. lat. Kosmetyku nie powinno się też stosować w przypadku ostrych stanów zapalnych skóry, w
przypadku których niezbędne jest leczenie farmakologiczne.

Charakterystyka

Zawiera 50% mocznika.
Przeznaczony do zrogowaciałej skóry kolan, łokci i stóp (zwłaszcza popękanych pięt). Polecany do wszystkich rodzajów skóry.
Mocznik w stężeniu 50% wykazuje właściwości silnie złuszczające. Rozmiękcza zrogowacenia. Ułatwia usuwanie stwardniałego,
martwego naskórka dając efekt wygładzenia skóry. Dlatego radzi sobie skutecznie ze zrogowaciałą skórą kolan, łokci oraz silnie
zrogowaciałą skórą stóp, zwłaszcza popękanych pięt. Pozwala zredukować modzele, odciski i nagniotki na stopach.
Nie zawiera kompozycji zapachowej. Testowany dermatologicznie.

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