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Linomag Bobo A+E krem 50 ml
 

Cena: 12,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent ZIOŁOLEK

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Linomag Bobo A+E krem to produkt o lekkiej konsystencji, który jest przyjemny w aplikacji na skórę i nie przyczynia się do
powstawania nieprzyjemnego tłustego filmu czy uczucia lepkości. Krem pozwala skórze swobodnie oddychać, więc sprawdzi się
również w przypadku tych pacjentów, którzy mają skórę wrażliwą. Preparat posiada nowoczesny skład, w którym można znaleźć
nienasycone kwasy tłuszczowe, a także lanolinę oraz witaminę A i witaminę E.

Na co jest Linomag Bobo A+E krem? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienna pielęgnacja oraz ochrona skóry wrażliwej i
delikatnej. Kosmetyk szczególnie polecany jest do stosowania na skórę niemowląt i dzieci. Jest to produkt przebadany
dermatologicznie, z którego można korzystać już u dzieci w wieku od 1. dnia życia, w tym również u dzieci ze skórą suchą i
alergiczną, poza tym w razie konieczności mogą go stosować również osoby dorosłe zmagające się z problemem wrażliwej skóry.
Kosmetyk posiada właściwości łagodzące, poza tym nawilża skórę i natłuszcza ją. Krem przynosi ukojenie podrażnionej skórze, a
przy tym uelastycznia ją i zapobiega jej swędzeniu oraz pękaniu. Dodatkowo funkcją Linomag Bobo A+E krem jest ochrona skóry
przed czynnikami drażniącymi, w tym również przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, jak chociażby przed
działaniem wiatru oraz mrozu. Po zastosowaniu kosmetyk sprawia, że skóra staje się gładka i dobrze nawilżona oraz natłuszczona, a
przy tym poprawia się jej elastyczność.

W opakowaniu znajduje się 50 ml kremu Linomag Bobo A+E. W skład kosmetyku wchodzą naturalne składniki aktywne, w tym olej
lniany, który jest bogaty w NNKT, hipoalergiczna lanolina, a także witamina A i witamina E. Szczegółowy skład kosmetyku można
sprawdzić na jego opakowaniu. Jak stosować kosmetyk Linomag Bobo A+E krem? Kosmetyk powinien być nakładany cienką warstwą
na skórę podrażnioną. Należy aplikować go na skórę wcześniej oczyszczoną i osuszoną, każdorazowo delikatnie wcierając go w
naskórek, aż dobrze się wchłonie. Po aplikacji kosmetyk przynosi skórze ukojenie i łagodzi dolegliwości związane z jej podrażnieniem.
Kosmetyk pozostawia na skórze warstwę ochronną, która zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi, ale jednocześnie nie powoduje
nadmiernego natłuszczenia i pozwala skórze swobodnie oddychać.

W przypadku Linomag Bobo A+E krem działania niepożądane nie zostały dotychczas stwierdzone. Kosmetyk Linomag Bobo A+E
krem posiada jednak przeciwwskazania, więc nie w każdym przypadku należy go stosować. Jeśli u pacjenta pojawią się objawy alergii
na kosmetyk, należy przerwać jego stosowanie i skonsultować się w tej sprawie z lekarzem. Krem jest przeciwwskazany w przypadku
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pacjentów, którzy są nadwrażliwi na choć jeden z jego składników. Produkt nie powinien być stosowany przez pacjentów z wypryskiem
łojotokowym, poza tym nie należy go stosować na błony śluzowe. Krem nie powinien być też aplikowany na rany na skórze oraz na
skaleczenia. Nie należy również stosować Linomag Bobo A+E krem w okolicach podpieluszkowych.

Skład
Aqua (woda), Linum Usitatissimum (len zwyczajny), Petrolatum, Lanolin (lanolina), Glycerin (gliceryna), Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba
(wosk pszczeli), Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Tocopheryl Acetate (witamina E), Cholesterol, Parfum, Dimethicone, Magnesium Sulfate,
Methylparaben, Propylparaben, Ascorbyl Palmitate, Retinyl Palmitate, Lavandula Angustifolia (lawenda wąskolistna).
Składniki aktywne: olej lniany bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, witamina A i E, lanolina.

Składniki

LINOMAG® Bobo A+E polecany do codziennej pielęgnacji i ochrony skóry.
Substancje aktywne stanowią połączenie oleju lnianego bogatego w NNKT, witamin A i E oraz lanoliny.
WSKAZANIA I WŁAŚCIWOŚCI:

Łagodzi, nawilża, natłuszcza, koi i uelastycznia skórę
Zapobiega podrażnieniom i nadmiernej suchości skóry
Zapobiega pękaniu oraz swędzeniu wysuszonej skóry
Łagodzi dolegliwości związane z suchą i łuszczącą się skórą
Chroni przed działaniem środków drażniących, jak również przed mrozem i wiatrem

Charakterystyka
Krem Linomag Bobo A+E to produkt kosmetyczny polecany do codziennej pielęgnacji oraz ochrony wrażliwej, delikatnej skóry dzieci i
niemowląt. Preparat został przebadany dermatologicznie, w związku z czym może być stosowany nawet od 1. dnia życia. Linomag
Bobo A+E wykazuje silne działanie łagodzące w przypadku podrażnień, a także nawilżające i natłuszczające, co jest szczególnie ważne
w przypadku wrażliwej skóry niemowląt. Oryginalna receptura kremu Linomag Bobo A+E uzyskana została za sprawą połączenia
naturalnych składników aktywnych, do których należy m.in. olej lniany, witamina A i E, jak również hipoalergiczna lanolina, która
wykazuje cenne właściwości pielęgnacyjne.
Krem Linomag Bobo A+E działa:

łagodząco na skórę;
nawilżająco;
natłuszczająco;
kojąco;
uelastyczniająco;
ochronnie przed podrażnieniami i nadmierną suchością skóry;
zapobiegawczo przed pękaniem i swędzeniem wysuszonej skóry;
ochronnie przed działaniem środków drażniących i czynników atmosferycznych, jak np. mrozem i wiatrem.

Krem ochronny Linomag Bobo A+E wyróżnia lekka konsystencja, która nie powoduje nieprzyjemnego uczucia lepkości czy też
nadmiernego natłuszczenia na skórze. Co ważne, krem gwarantuje swobodne oddychanie skóry, dzięki czemu sprawdza się w
przypadku codziennej pielęgnacji wrażliwej i łuszczącej skóry dziecka, jak również dorosłych. Efektem regularnego stosowania kremu
Linomag Bobo A+E jest gładka i delikatna skóra całego ciała.

Stosowanie
Cienką warstwę kremu Linomag Bobo A+E należy rozprowadzić na suchej i oczyszczonej powierzchni skóry dziecka, która uległa
podrażnieniu. Krem delikatnie wcieramy w skórę i czekamy do momentu całkowitego jego wchłonięcia.
Krem Linomag Bobo A+E nie należy stosować w okolicach podpieluszkowych.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować kremu Linomag Bobo A+E:
w przypadku pojawienia się nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu;
u osób z wypryskiem łojotokowym;
na błony śluzowe lub na uszkodzoną skórę.

Działania niepożądane
W przypadku stosowania kremu Linomag Bobo A+E nie stwierdzono występowania skutków ubocznych. Można go stosować
bezpiecznie na skórę, jednak nie zaleca się aplikowania kremu na rany i skaleczenia. W sytuacji pojawienia się objawów alergii zaleca się
przerwać stosowanie preparatu i skontaktować się z lekarzem.
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Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, a także niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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