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Cremobaza 50% 30 g (tuba)
 

Cena: 19,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 g (tuba)

Postać -

Producent ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
"FARMAPOL" SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
OPIS
krem o właściwościach złuszczających, eliminujący zrogowacenia

30 g

SKŁADNIKI AKTYWNE
50% formuły zawierającej stabilną pochodną mocznika

INGREDIENTS (INCI)
Aqua, Hydroxyethyl Urea, Propylene Glycol, Isopropyl Myristate, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate,
Ammonium Lactate, Disodium Phosphate, Citric Acid, Glyceryl Caprylate.

DZIAŁANIE
Cremobaza 50% wykazuje właściwości złuszczające. Rozmiękcza zrogowacenia. Ułatwia usuwanie stwardniałego, martwego naskórka
dając efekt wygładzenia skóry. Dlatego radzi sobie skutecznie ze zrogowaciałą skórą kolan, łokci i stóp, zwłaszcza popękanych pięt.
Pozwala zredukować modzele, odciski i nagniotki na stopach.

WSKAZANIA
Polecany do wszystkich typów skóry.
Nie zawiera kompozycji zapachowej.
Testowany dermatologicznie.

STOSOWANIE
Nanieść krem na oczyszczoną i osuszoną skórę w miejscach zrogowaciałych i pękających, delikatnie wmasować aż do całkowitego
wchłonięcia. Stosować raz dziennie, najlepiej wieczorem, przez okres nie dłuższy niż 14 dni. W celu uzyskania dobrych efektów zaleca
się uzupełnianie pielęgnacji poprzez stosowanie łącznie z Cremobazą 10%, która wykazuje właściwości natłuszczające, nawilżające,
łagodzące i wygładzające.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanova24.pl
https://www.aptekanova24.pl/cremobaza-50-30-g-tuba.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 

Wówczas najlepiej postępować według schematu:
Cremobaza 50% – aplikacja wieczorem
Cremobaza 10% – aplikacja rano

Stosowanie Cremobazy 50% można powtarzać z zachowaniem przerwy, uzależnionej od indywidualnych potrzeb.

SZCZEGÓLNE OSTRZEŻENIA
Nie należy stosować kremu, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Nie stosować na ostre stany zapalne skóry
wymagające leczenia farmakologicznego. Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. Cremobaza 50% wykazuje właściwości
złuszczające, dlatego należy stosować ją tylko na miejsca zrogowaciałe, raz dziennie, przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Po upływie 14
dni można stosować kremy o niższym stężeniu formuły zawierającej stabilną pochodną mocznika, np. Cremobazę 30% lub Cremobazę
10%.

PRODUCENT
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Farmapol Sp. z o.o.
ul. Święty Wojciech 29, 61-749 Poznań
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