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Oillan med+ dermatologiczny balsam nawilżająco -
natłuszczający 150 ml
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent OCEANIC

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Oillan med+ to program do pielęgnacji skóry dotkniętej schorzeniami dermatologicznymi (wspomagająco do farmakoterapii) – AZS,
łuszczyca, egzema, rybia łuska. Wspomaga procesy regeneracji skóry oraz ogranicza przez naskórkową utratę wody (TEWL), dodatkowo
natłuszcza, nawilża oraz wygładza naskórek. Preparaty testowane dermatologicznie i alergologicznie pod nadzorem lekarzy klinicznych.

Oillan med+ dermatologiczny balsam nawilżająco - natłuszczający
Składniki:
Aqua, Urea, Caprylic/Capric Triglyceride, Petrolatum, Coco-Caprylate/Caprate, Ethylhexyl Stearate, Propylene Glycol, Cyclopentasiloxane,
Sodium Lactate, Arginine, Lactic Acid, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Cera Microcristallina, Hydrogenated Castor Oil, Tocopheryl
Acetate, Panthenol, Allantoin, Sodium Chloride, Hydroxyacetophenone, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin
Charakterystyka
Balsam przeznaczony jest do intensywnego nawilżenia i natłuszczenia skóry: bardzo suchej, podrażnionej, swędzącej, nadmiernie
zrogowaciałej, ze zdiagnozowanymi dermatozami (AZS, łuszczyca, „rybia łuska”).

Do stosowania w zaostrzeniu zmian skórnych, jak i w okresie remisji.
Przeznaczony dla dzieci od 1 dni życia oraz dla dorosłych.
Składniki aktywne:

mocznik 10%, kwas mlekowy, L-arginina, witamina E, D-pantenol.
Działanie:

długotrwale nawilża i natłuszcza skórę
niweluje podrażnienia i zaczerwienienia skóry
zmniejsza uczucie swędzenia
regeneruje, zmiękcza i wygładza naskórek
uzupełnia niedobory naturalnych składników naskórka
łagodzi objawy nadmiernego rogowacenia.
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Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry
nie zawiera parabenów, alkoholu, barwników i kompozycji zapachowej
pH neutralne dla skóry

Stosowanie
Rozprowadzić cienką warstwę na czystej i suchej skórze. Stosować 1-2 razy dziennie lub częściej zależenie od potrzeb.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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