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Tormentile Baby maść 20 g
 

Cena: 12,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Maści

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Tormentile Baby w postaci maści jest produktem, który można stosować u małych dzieci. W jego składzie znajduje się płynny
wyciąg z kłącza pięciornika, a dodatkowo ichtiol biały i tlenek cynku. Na co jest Tormentile Baby? Wskazaniem do stosowania maści
jest pielęgnacja skóry okolic pieluszkowych dziecka oraz jej ochrona przed odparzeniami pieluszkowymi. Produkt może być pomocny w
przypadku skóry zaczerwienionej, podrażnionej czy też nadwrażliwej. Po aplikacji na skórę kosmetyk tworzy na jej powierzchni specjalną
barierę ochroną – w ten sposób wspiera optymalne nawilżenie dziecięcej skóry okolic pieluszkowych oraz jej szybką i aktywną
regenerację, a także chroni przed kolejnymi podrażnieniami przez czynniki zewnętrzne.

W opakowaniu znajduje się 20 g maści Tormentile Baby. W składzie produktu można znaleźć wyciąg płynny z kłącza pięciornika, który
działa na skórę łagodząco, kojąco, ściągająco i przeciwzapalnie. Oprócz tego kosmetyk zawiera dodatek tlenku cynku, który ma
właściwości ochronne, a poza tym działa ściągająco i wysuszająco na skórę. Produkt ma też w składzie ichtiol biały, który przyczynia się
do regeneracji skóry podrażnionej. Oprócz wyciągu z kłącza pięciornika, tlenku cynku i ichtiolu białego w skład produktu wchodzi
wazelina, lanolina i wanilina.

W jaki sposób korzystać z maści Tormentile Baby? Kosmetyk należy nanosić na skórę okolic pieluszkowych najmłodszych kilka razy
dziennie. Produkt powinien być aplikowany na skórę oczyszczoną i osuszoną. Maść Tormentile Baby należy nakładać bezpośrednio na
miejsce, gdzie występują podrażnienia. Produkt można stosować podczas codziennej pielęgnacji skóry, wykorzystując go w miarę
zapotrzebowania. Regularnie stosowany kosmetyk Tormentile Baby poprawia kondycję skóry, przywraca jej optymalny poziom
nawilżenia, a przy tym wspiera jej regenerację. W konsekwencji wyrób redukuje zaczerwienienia skóry i jej podrażnienia, a także
zapewnia skórze ochronę przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Przed aplikacją kosmetyku na skórę dziecka i po niej
należy dokładnie umyć ręce. Ważne, aby stosować maść w taki sposób, by nie miała kontaktu z oczami.

Kosmetyk Tormentile Baby nie powinien być stosowany u każdego dziecka, ponieważ ma pewne przeciwwskazania do stosowania. Nie
należy z niego korzystać, jeśli dziecko jest nadwrażliwe na którykolwiek ze składników maści. Jeśli po zastosowaniu maści Tormentile
Baby wystąpią u dziecka objawy nadwrażliwości, należy zaprzestać jej dalszego używania i skonsultować się z lekarzem. Produkt jest
przeznaczony do użytku zewnętrznego i wyłącznie w ten sposób należy z niego korzystać – nie należy aplikować go na rany. Choć
produkt jest przeznaczony do stosowania u dzieci, należy przechowywać go w taki sposób, aby nie był dla widoczny i dostępny. Maść
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Tormentile Baby można przechowywać w temperaturze pokojowej, najlepiej w oryginalnym opakowaniu – nie należy z niej korzystać,
gdy minie podany na opakowaniu termin ważności produktu.

Składniki
Petrolatum, Zinc Oxide, Lanolin, Potentilla Erecta Rhizome Extract, Sodium Shale Sulfonate, Vanillin

Charakterystyka

Maść Tormentile Baby pielęgnuje i chroni skórę przed odparzeniami pieluszkowymi.
Tormentile Baby przeznaczony jest do pielęgnacji wrażliwej, zaczerwienionej i podrażnionej skóry okolic pieluszkowych. Tworzy
barierę ochronną na skórze zabezpieczając ją przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, regeneruje i poprawia
kondycję skóry przywracając prawidłowy poziom nawilżenia.
Tormentile Baby zawiera wyciąg płynny z kłącza pięciornika, który działa przeciwbakteryjnie, kojąco i łagodząco. Zawarty w
maści tlenek cynku działa ochronnie, a ichtiol biały wspomaga regenerację podrażnionej skóry.

Stosowanie
Nanieść cienką warstwę maści na oczyszczoną i osuszoną skórę w miejscu podrażnienia. Stosować kilka razy na dobę.

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