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Tanno-hermal krem 50 g
 

Cena: 30,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Kremy

Producent ALMIRALL HERMAL GMBH

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
100g roztworu zawiera 40 g syntetycznej taniny (garbnik)
pozostałe składniki to: woda, mirystynian izopropylenowy, stearynian alkoholu stearylowego oksydowanego 5 molami tlenku etylenu,
glikol propylenowy, alkohol cetylowy, kwas palitylowy, alkohol stearylowy oksyetylowany 2 molami tlenku etylenu, alkohol leurylowy
oksyetylowany 10 molami tlenku etylenu, fenoksyetanol, kwas stearynowy, makrogolu eter stearylowy (21) dimetykon fenylu, dimetykon.

Wskazania i działanie

Krem polecany szczególnie w różnego rodzaju wypryskach np. atopowym zapaleniu skóry, egzemie rąk, w tym zmianach
skórnych występujących we wrażliwych miejscach ciała takich jak: twarz, pachwiny, okolice intymne i fałdy skórne. Poleca się go
również w łagodzeniu swędzącej wysypki skórnej. Dzięki tworzeniu bariery ochronnej na skórze, pomaga w łagodzeniu
podrażnienia występujące w okolicy pieluszkowej, u dorosłych, dzieci i niemowląt.
Dzięki działaniu ściągającemu zawartej w nim syntetycznej taniny wzmacnia barierę naskórkową.

Sączące, objęte stanem zapalnym zmiany skórne zostają osuszone, a na ich powierzchni powstaje ochronny film.
Wysuszenie objętych stanem zapalnym, sączących obszarów skóry oraz związane z tym tworzenie się strupów,
pozbawia bakterie i grzyby pożywienia, co przyczynia się do zahamowania dalszego rozprzestrzeniania się zakażeń
skóry.
Dodatkowym efektem wysuszania i skutkiem działania bariery ochronnej tworzonej przez wyrób medyczny jest
zmniejszenie świądu i złagodzenie podrażnień skóry. Tym samym krem chroni barierę skórną, umożliwiając jej
regenerację.

Dawkowanie
Krem nakładać na zmiany skórne dwa razy dziennie. W razie konieczności możliwe jest częstsze stosowanie wyrobu.

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