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Mediderm krem 100 g
 

Cena: 9,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Kremy

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Aqua Purificata, Petrolatum, Cetearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, Cetomacrogol 1000, Phenoxyethanol.

Charakterystyka

Mediderm krem jest specjalistycznym preparatem wskazanym do pielęgnacji chorobowo zmienionej skóry w przebiegu
łuszczycy, egzemy i atopowego zapalenia skóry.
Mediderm krem długotrwale nawilża i natłuszcza, tworząc na skórze barierę ochronną, która reguluje zawartość wody w nawet
najgłębszych warstwach naskórka. Nadaje skórze miękkość i elastyczność likwidując nadmierne łuszczenie się i pękanie. Krem
działa kojąco przy świądzie i pieczeniu łagodząc podrażnienia, a także na długo zabezpiecza przed wpływem czynników
drażniących.
Mediderm krem nie powoduje uczucia przetłuszczania dzięki czemu nie brudzi ubrania i pościeli. Nie zawiera SLS, parabenów,
substancji zapachowych i barwników. Zminimalizowana ilość składników sprawia, że może być stosowany od pierwszego
miesiąca życia.

Produkt przebadany dermatologicznie i mikrobiologicznie

Stosowanie
Nałożyć i delikatnie wklepać na oczyszczoną skórę. Czynność powtórzyć w razie potrzeby. Uprzednie schłodzenie powoduje działanie
kojące. Najlepiej stosować krem bezpośrednio po umyciu preparatem Mediderm emulsja do kąpieli lub Mediderm emulsja pod prysznic.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu. Nie stosować po upływie terminu ważności.

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

Przeciwwskazania
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Krem Mediderm nie powinien być stosowany u osób, u których występuje uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Przechowywanie
Mediderm należy przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu, niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Produkt należy chronić
przed działaniem światła oraz wilgoci. Zaleca się przechowywanie kremu w temperaturze pokojowej.

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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