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Mediderm koncentrat do kąpieli 275 ml
 

Cena: 23,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 275 ml

Postać Płyny

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Aqua Purificata, Isopropyl Myristate, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Polysorbate 20, Sorbitan Laurate, Lanolin Oil, Cetomacrogol 1000,
Phenoxyethanol, Carbomer, Triethanolamine.

Wskazania i działanie

Wskazany dla osób chorych na łuszczycę, egzemę i atopowe zapalenie skóry.
Mediderm koncentrat do kąpieli jest specjalistycznym preparatem o działaniu nawilżająco-natłuszczającym. Opracowany w celu
pielęgnacji chorobowo zmienionej skóry z towarzyszącym świądem, łuszczeniem się i podrażnieniem w przebiegu łuszczycy,
egzemy i atopowego zapalenia skóry.
 Długotrwale natłuszcza, zmniejsza nadmierne łuszczenie się skóry oraz znosi uczucie ściągnięcia.
Regeneruje naturalny płaszcz lipidowy co zapobiega utracie wody i poprawia nawilżenie nawet w najgłębszych warstwach
naskórka. - Redukuje uczucie suchości i dyskomfortu wywołanego świądem. Czysta i zmiękczona skóra lepiej poddaje się
dalszym zabiegom pielęgnacyjnym oraz staje się mniej wrażliwa na odczyny zapalne.

Mediderm koncentrat do kąpieli nie zawiera SLS, parabenów, substancji zapachowych, barwników oraz konserwantów i może być
stosowany już od pierwszego miesiąca życia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
dodać do wody - od 1 do 2 wewnętrznych nakrętek na wannę wypełnioną do około 1/3. Ciało zanurzyć w wodzie z preparatem
pozostając w kąpieli 10-20 minut. Skórę delikatnie osuszyć ręcznikiem, unikając pocierania. Koncentrat pozostawia na ciele delikatną
warstwę ochronną (w celu uzyskania szczególnie mocnego natłuszczenia można zastosować większą ilość preparatu). Produkt nie
wymaga zastosowania dodatkowych substancji myjących.
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Wstrząsnąć przed użyciem! Chronić preparat przed dostaniem się wody do opakowanie, w sytuacji zamoczenia nakrętki, przed
zamknięciem należy ją osuszyć. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu. Nie stosować po upływie
terminu ważności.

Regularne stosowanie preparatów Mediderm pomaga stabilizować rozwój komórek naskórka i wydłużać okres remisji zmian. Najlepsze
efekty można uzyskać stosując kompleksowo inne produkty z serii Mediderm – krem, emulsja pod prysznic, emulsja do kąpieli oraz
szampon.

Producent
Farmina sp. z o.o., ul. Lipska 44, 30-721 Kraków

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