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Medela Purelan 100 krem na brodawki piersi 7 g
 

Cena: 33,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 7 g

Postać Kremy

Producent MEDELA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Gdy karmisz piersią, częste ssanie piersi przez dziecko może obniżyć naturalny poziom lipidów w skórze. To z kolei może prowadzić do
nadwrażliwości, suchości i bolesności brodawek – mogą nawet zacząć pękać. Maść na brodawki Purelan™ 100 pomaga odbudować
warstwę lipidową. Nie musisz czekać na pojawienie się dolegliwości zanim rozpoczniesz stosowanie maści na brodawki – możesz jej
używać przed lub po karmieniu jako łagodnego kremu nawilżającego, który sprawi, że skóra piersi będzie miękka i gładka. Możesz jej
nawet używać do łagodzenia swędzenia lub nadwrażliwości brodawek w okresie ciąży.

Używanie maści Purelan™ 100
Jeżeli karmisz piersią, możesz nakładać maść na brodawki Purelan™ 100 bezpośrednio po karmieniu. Czystymi rękami
odciągnij odrobinę mleka, wetrzyj w brodawkę sutkową oraz otoczkę (ciemniejszą skórę wokół brodawki) i pozostaw do
wyschnięcia. Wyciśnij ilość maści wielkości ziarna grochu i zmiękcz palcami. Delikatnie nałóż na samą brodawkę.

Czy maść Purelan™ jest bezpieczna dla dziecka?
Być może zastanawiasz się, czy można karmić piersią po nałożeniu maści – odpowiedź brzmi: tak! Nie trzeba wycierać
maści Medela Purelan™ 100 przed przystawianiem dziecka, ponieważ nie zawiera ona parabenów, sztucznych dodatków
ani konserwantów i jest bezzapachowa. Możesz jej nawet użyć do skóry dziecka, np. gdy zauważysz niewielkie suche
miejsca. Maść z lanoliną jest również świetna na pękające wargi i skórę nosa w zimie.

Bezpieczna dla mamy i dziecka. Nie trzeba usuwać przed karmieniem
100% czystej, naturalnej lanoliny do zastosowań medycznych
Pomaga skórze odzyskać naturalny poziom lipidów i równowagę nawilżenia
Pomaga wzmocnić naturalną barierę ochronną skóry.
Doskonała również na spierzchnięte usta, przesuszoną skórę nosa i suchą skórę niemowląt.
Nie zawiera parabenów, dodatków, konserwantów i substancji zapachowych
Hipoalergiczna

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