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Emolium Intensive Pro Wyrób medyczny ultra nawilżający
balsam 100 g
 

Cena: 28,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 g

Postać -

Producent PERRIGO POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Ultra nawilżający balsam
Wspierany przez 20 lat badań i ponad 20 publikacji naukowych, Emolium Ultra Nawilżający Balsam jest specjalnie opracowanym,
unikalnym preparatem nawilżającym skórę. Odpowiedni do leczenia objawów suchej i bardzo suchej skóry, występujących pomiędzy
nawrotami atopii, egzemy i łuszczycy.

Skuteczność potwierdzona klinicznie:
Efekt: 98 % odnowy bariery ochronnej skóry

Wzmacnia barierę ochronną skóry

Zabezpiecza przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych i alergenów.
Przywraca gładkość i elastyczność.

Intensywnie nawilża i koi

Długotrwały efekt nawilżenia: do 40 godzin od aplikacji.*
Chroni skórę przed odwodnieniem.
Koi skórę i niweluje swędzenie.

Starannie dobrane składniki:
Lipidy przywracają strukturę lipidową na powierzchni skóry. Tworzą film ochronny, który hamuje nadmierną utratę wody oraz zatrzymuje
nawilżenie w skórze. Mocznik i Substancje Nawilżające intensywnie i długotrwale nawilżają oraz zwiększają ilość wody w warstwie
rogowej naskórka.
Nie zawiera sterydów, substancji zapachowych ani barwników.
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Konsystencja:
Unikalna kompozycja składników sprawia, że balsam szybko się wchłania i pozostawia skórę przyjemną w dotyku. Nie klei się.

Więcej informacji:
* Akerstrom et al, Acta Derm Venereol, 2015 (n=172)
 Norin, data on file, 2015, (n=17)
* Norin, data on file, 2015, (n=15)
www.emolium.pl

Składniki
woda, trójgliceryd kaprylowo - kaprynowy, olej canola, mocznik, glikol propylenowy, alkohol cetearylowy, gliceryna, dimetikon, parafina,
mleczan sodu, polisorbat 60, stearynian gliceryny, stearynian PEG-100, kopolimer akrylanu glicerolu/kwasu akrylowego, karbomer, kwas
mlekowy, kwas cytrynowy, etylparaben, metylparaben

Dawkowanie
Sposób użycia:
Odpowiedni do długotrwałego, codziennego stosowania.

Stosować 2 razy dziennie. Nanieść na oczyszczoną i osuszoną skórę. Zawsze powtarzać aplikację po umyciu skóry.

Aby uniknąć zaostrzeń stosować w czasie kiedy symptomy nie są widoczne na skórze. W trakcie zaostrzeń nie stosować bezpośrednio
na zmiany.

Odpowiedni dla skóry wrażliwej.

Zachowaj ulotkę dołączoną do opakowania podczas leczenia.

Przechowywanie
Zużyć w ciągu 12 miesięcy po otwarciu

Przeciwwskazania
OSTRZEŻENIA:
Jako możliwy efekt uboczny, podczas kilku pierwszych aplikacji może być zauważalne lekkie pieczenie, co jest normalne i przemijające.
Skonsultuj się z lekarzem w następujących przypadkach:

Produkt będzie stosowany w połączeniu z innymi zabiegami
Ciężkie, bardzo ostre objawy egzemy
W przypadku dyskomfortu lub niepożądanej reakcji skórnej
Ciąża lub karmienie piersią
Objawy nie ustępują po 4 tygodniach leczenia.

UWAGA:

Do użytku zewnętrznego tylko na nienaruszonej skórze
Do użytku przez jednego pacjenta
Zawsze myj ręce przed użyciem
Unikaj aplikacji na otwarte rany, okolice intymne, w jamie ustnej lub na oczy, nos lub uszy
Nie stosować w przypadku stwierdzonej alergii na którykolwiek ze składników
W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia jakiejkolwiek niepożądanej reakcji skórnej lub alergii należy przerwać
stosowanie
Zużyć przed upływem daty ważności wskazanej na opakowaniu
W przypadku utrzymywania się lub nasilania działań niepożądanych, zauważenia jakichkolwiek działań niepożądanych
niewymienionych na opakowaniu lub jeśli produkt nie przynosi pożądanego efektu, należy skontaktować się z lekarzem

Zawsze czytaj ulotkę dołączoną do opakowania i używaj zgodnie z instrukcją.

Producent
Perrigo Poland Sp. z o.o.
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