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Emotopic łagodzący krem na egzemę do twarzy i ciała 75 ml
 

Cena: 37,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 ml

Postać Kremy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
woda oczyszczona, emolienty: olej konopny, olej canola, olej babassu, olej wazelinowy, masło shea i inne, ceramidy, inulina, substancje
pomocnicze

Wskazania i działanie

WSKAZANIA:
Do stosowania w celu wspomagania leczenia oraz zapobiegania objawom charakterystycznym dla egzemy (tj. wyprysku
kontaktowego lub atopowego): zaczerwienieniom, przesuszeniu lub łuszczeniu się skóry, grudkom zapalnym,
pęcherzykom.
Uzupełniająco w leczeniu farmakologicznym skóry zmienionej chorobowo z towarzyszącym pieczeniem lub świądem.
Podtrzymująco dla pacjentów po zakończonej kuracji oraz profilaktycznie w celu wydłużenia okresu bez objawów i
zapobiegania częstym nawrotom choroby.
Wyrób polecany do codziennego stosowania w przypadku skóry delikatnej, wrażliwej, skłonnej do podrażnień i reakcji
alergicznych.
Wskazany również do stosowania w celu zapobiegania objawom nadmiernego przesuszenia.
Rekomendowany dla dzieci i dorosłych bez ograniczeń wiekowych.

DZIAŁANIE:
Wyrób charakteryzuje się działaniem łagodzącym uporczywe dolegliwości: świąd, pieczenie, szorstkość i łuszczenie się
skóry, zmniejszając widoczność zmian.
Wzmacnia barierę naskórkową, zapobiegając przenikaniu czynników zewnętrznych, w tym substancji drażniących i
alergenów.
Naturalne oleje zawarte w formule wspierają prawidłowe funkcje barierowe skóry.
Wyrób wzbogacony w ceramidy, wspomaga uzupełnianie niedoborów lipidów, chroniąc przed nadmierną utratą wody i
zapewniając właściwe natłuszczenie skóry oraz odpowiednie warunki do procesu regeneracji naskórka.
Regularne stosowanie pozwala wydłużyć okres remisji choroby.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Nanieść krem na oczyszczoną oraz osuszoną skórę twarzy i ciała. Do codziennego stosowania na miejsca wymagające intensywnego
nawilżenia i natłuszczenia oraz obszary występowania egzemy: ręce, zgięcia: łokci, kolan, twarz: powieki, policzki, okolica okołoustna i
inne miejsca objęte zmianami, 2-3 razy dziennie oraz każdorazowo po kontakcie skóry z wodą. Rekomendowany również jako emolient
wspomagający leczenie miejscowe (np. sterydami, inhibitorami kalcyneuryny). Wyrób przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

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