
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Dermedic emolient linum preparat do ciała intensywnie
natłuszczający 225 g
 

Cena: 35,29 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 225 g

Postać Kremy

Producent BIOGENED

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Dermokosmetyki z serii Dermedic Emolient Linum przeznaczone są do pielęgnacji skóry suchej, bardzo suchej, atopowej i
skłonnej do alergii. Sucha skóra charakteryzuje się niską zawartością naturalnych czynników nawilżających, zaburzeniami
metabolizmu lipidów naskórkowych i czynności gruczołów łojowych. Skutkuje to szorstkością, matowością i nadmiernym
rogowaceniem naskórka. Występowanie suchej skóry w dużej mierze dotyczy pacjentów z Atopowym Zapaleniem Skóry (AZS) –
przewlekłą, zapalną chorobą, charakteryzującą się nasilonym świądem. Nieodpowiednia pielęgnacja takiego rodzaju skóry
zaostrza dolegliwości. Jedynym właściwym rozwiązaniem dla skóry bardzo suchej i atopowej jest specjalistyczna pielęgnacja
właściwie dobranymi preparatami - emolientami. Stanowią one bazę, która nie tylko ją nawilża, ale także chroni przed utratą
wilgoci.
Dermokosmetyki Dermedic z serii EMOLIENT Linum to kompleksowa seria emolientów, przeznaczonych dla osób z bardzo
suchą i alergiczną skórą, szczególnie w przebiegu Atopowego Zapalenia Skóry (AZS).

Składniki
Składniki aktywne:
CicalinumTM, Masło Shea, Olej kakaowy, Super Hartolan, Witamina E, Gliceryna

Charakterystyka

Łagodzi i minimalizuje 6 objawów chronicznie suchej i atopowej skóry, w tym świąd.
Przywraca właściwe proporcje lipidów międzykomórkowych oraz prawidłową spoistość lipidowego płaszcza naskórka.
Odbudowuje jego barierowe warstwy ochronne chroniące przed drażniącym działaniem czynników zewnętrznych oraz
przenikaniem alergenów, bakterii i grzybów.
Łagodzi stany zapalne i regeneruje mikrouszkodzenia skóry.
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Minimalizuje objawy suchości skóry i AZS oraz ryzyko ich nawrotów.
Przebadany klinicznie
Zalecany do bardzo intensywnego nawilżenia i natłuszczenia chronicznie suchej, bardzo suchej i atopowej skóry, także w
przypadku egzemy, łuszczycy i świądu.

Stosowanie
Nanieść równomiernie na skórę cienką warstwę preparatu i pozostawić do wchłonięcia. Nadaje się również do pielęgnacji skóry dłoni i
stóp, a także łokci, kostek i kolan.

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