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Pharmedis mydło w płynie z nanosrebrem i glinką białą 500
ml
 

Cena: 19,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Mydła

Producent MARMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Woda, Sól sodowa siarczanu oksyetylenowanego alkoholu laurylowego, Kokamidopropylobetaina, Gliceryna, Poliglukozyd kwasów oleju
kokosowego, Distearynian glikolu etylenowego, Dietanoloamid kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego, Nanosrebro, Kaolin, Chlorek
sodu, Kwas cytrynowy, Fenoksyetanol, Etyloheksylogliceryna, Olejek lawendowy, Linalol, Limonen, Geraniol, Kumaryna.

Wskazania i działanie

DZIAŁANIE:
PHARMEDIS mydło w płynie z nanosrebrem i białą glinką przeznaczone jest do mycia i codziennej pielęgnacji całej
powierzchni ciała. Dzięki wyjątkowej formule łagodzi objawy stanów zapalnych, odżywia i regeneruje skórę. Działa
łagodząco, wygładzająco oraz mineralizująco na skórę, zwiększając jej naturalną barierę ochronną. Delikatnie oczyszcza,
usuwa martwe komórki naskórka i lekko zwęża pory, nie wysuszając skóry. Łagodzi symptomy podrażnienia u osób z
podrażnioną, ze skłonnością do atopii i atopową skórą, zmniejsza odczucie pocenia się oraz przetłuszczenia skóry
łojotokowej.

WSKAZANIA:
Poprzez synergiczne działanie głównych składników, wyrób przeznaczony jest do stosowania w profilaktyce oraz
łagodzeniu objawów chorób skóry, a także środek wspomagający w trakcie terapii zmian chorobowych skóry. Wyrób
zalecany jest do stosowania:
wspomagająco w łagodzeniu objawów występujących w przebiegu łojotokowego zapalenia skóry,
wspomagająco w łagodzeniu objawów występujących w przebiegu atopowego zapalenia skóry,
wspomagająco w łagodzeniu objawów w trakcie leczenia alergii skórnych,
ochronnie w pielęgnacji skóry mieszanej i tłustej,
ochronnie w pielęgnacji skóry wrażliwej, alergicznej i skłonnej do podrażnień,
wspomagająco i ochronnie do oczyszczania oraz pielęgnacji skóry wokół stomii,
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wspomagająco i ochronnie do mycia skóry pacjentów narażonych na wystąpienie odleżyn, odparzeń i innych zmian
chorobowych skóry,
ochronnie do mycia skóry pacjentów z problemem nietrzymania moczu i/lub kału,
ochronnie do mycia skóry dla osób z problemem nadmiernej potliwości.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik.
Nie stosować na uszkodzoną skórę i/lub w miejscach ze znacznym przerwaniem ciągłości skóry.
Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Dawkowanie
Mydło przeznaczone jest do codziennego mycia skóry twarzy i całej powierzchni ciała. Po zastosowaniu dokładnie spłukać. Wyłącznie
do użytku zewnętrznego. Wyrób przeznaczony jest do stosowania u dzieci powyżej 6 roku życia, młodzieży i osób dorosłych. Zalecany
jest dla skóry normalnej, tłustej i mieszanej.

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