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Elo-baza Krem intensywnie natłuszcz. 75g
 

Cena: 26,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 g

Postać -

Producent ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Elo-baza, krem intensywnie natłuszczający, 75g
Typ produktu: kosmetyk
Producent: Bausch Health Poland sp. z o.o.
Postać: krem
Wielkość opakowania: 75g
Zalecane kategorie:
Pielęgnacja skóry
Emolienty
Krem dla suchej skóry
Krem dla bardzo suchej skóry
Podrażnienia
Atopia
Krem hipoalergiczny
Krem nawilżający
EAN: 5903546005391
BLOZ: 7046997

Rekomendacja dla apteki - słowa kluczowe do wyszukiwarki sklepowej
krem do pielęgnacji, emolient, krem dla wrażliwej skóry, krem na suchą skórę, krem dla alergików, krem dla atopików, krem do ciała, krem
do twarzy, krem na podrażnienia, krem na zaczerwienienia, krem Elo-baza, krem nawilżający, krem ochronny, krem specjalistyczny, krem
na atopowe zapalenie skóry, krem hipoalergiczny, krem bez substancji zapachowych, krem bez barwników, krem łagodzący, krem dla
bardzo suchej skóry, krem do codziennej pielęgnacji, krem na odparzenia, krem dla osób z AZS, krem dla osób z atopią, krem dla osób z
atopowym zapaleniem skóry

Krótki opis (np. na stronie kategorii)
Elo-baza krem intesywnie natłuszczający to specjalistyczny krem do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej, bardzo suchej, ze
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skłonnościami alergicznymi. Krem doskonale sprawdza się wśród pacjentów stosujących miejscową sterydoterapię lub są leczeni
miejscowymi inhibitorami kalcyneuryny.

Opis produktu
Zastosowanie:
Elo-baza krem intensywnie natłuszczający to specjalistyczny krem do twarzy i ciała, który jest polecany:

do codziennej pielęgnacji skóry bardzo wrażliwej, suchej, ze skłonnościami alergicznymi
do ochrony skóry przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych
jako emolient w zaleconej przez lekarza terapii miejscowej u osób z chorobami skóry wymagającymi użycia miejscowych sterydów lub
inhibitorów kalcyneuryny (w schematach tzw. terapii naprzemiennej, w której pomiędzy aplikacjami leku stosowane są emolienty).

Działanie:

Dzięki unikalnemu składowi krem zapewnia optymalne natłuszczenie, nawilżenie i wygładzenie skóry, łagodzi podrażnienia i
zaczerwienienia. Wyraźnie zmniejsza szorstkość skóry i skłonność do nadmiernego złuszczania naskórka, minimalizując tym samym
uczucie świądu. Pozostawia na skórze ochronny film, chroniący przed czynnikami zewnętrznymi i zapobiegający przeznaskórkowej
utracie wody (TEWL - Transepidermal Water Loss). Poprawia ogólny wygląd skóry, nadając jej miękkość i jedwabistą gładkość.

wosk pszczeli – wygładza i zmiękcza skórę, tworzy na powierzchni skóry film ochronny zapobiegający przeznaskórkowej utracie wody
(TEWL - Transepidermal Water Loss).

gliceryna – intensywnie nawilża, minimalizując dyskomfort suchej i wrażliwej skóry.

wazelina – ma działanie natłuszczające i ochronne. Skutecznie zapobiega wysuszeniu skóry. Doskonale regeneruje wysuszony
naskórek.

Produkt nie zawiera barwników ani kompozycji zapachowej.
Krem Elo-baza został przebadany dermatologicznie.

Efekt:
Nawilżona, odżywiona i elastyczna skóra bez podrażnień.

Sposób użycia:
Nanieść cienką warstwę kremu na dokładnie oczyszczoną i osuszoną skórę.
Stosować codziennie.

Skład:
Aqua, Petrolatum, Cera Alba, Sorbitan Isostearate, Paraffinum LIquidum, Glycerin, Magnesium Sulfate, Hexamidine Diisethionate
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na składniki preparatu.
Ostre stany zapalne skóry wymagające leczenia farmakologicznego.

Ostrzeżenia:
Stosować tylko zewnętrznie.
Unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi.
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15°C-25°C). Nie zamrażać.
Nie stosować po upływie terminu ważności.

Producent:
Bausch Health Poland sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów

Informacji o produkcie udziela:
Bausch Health Poland sp. z o.o.
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ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
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