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EMOTOPIC BACT CONTROL Kr d/twarzy i oczu - - 50 ml
 

Cena: 58,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

EMOTOPIC BACTERIA CONTROL

OD 4. MIESIĄCA ŻYCIA DZIECI I DOROŚLI

KREM MEDICAL

do twarzy i okolic oczu

do łagodzenia zmian skórnych w przebiegu AZS

0% KOMPOZYCJI ZAPACHOWEJ

HYPOALERGICZNY

EMOTOPIC BACTERIA CONTROL To wyroby medyczne, które stanowią pierwszą linię terapeutyczną w leczeniu, łagodzeniu oraz zapobieganiu
pojawiania się fazy zaostrzeń atopowego zapalenia skóry (AZS).

Innowacyjny kompleks składników BIOMSKIN™ stanowiący podstawę zaawansowanych dermatologicznie formuł, powstał z myślą o pacjentach

z częstymi zaostrzeniami związanymi z typową dla AZS nadmierną kolonizacją skóry

przez Staphylococcus aureus.

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

https://www.aptekanova24.pl
https://www.aptekanova24.pl/emotopic-bact-control-kr-d-twarzy-i-oczu-50-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 

Wskazania

Wyrób polecany do stosowania w celu łagodzenia objawów atopowego zapalenia skóry (AZS), takich jak: zaczerwienienie, stany zapalne, pieczenie i świąd. Zalecany podczas
zaostrzeń AZS, związanych często z nadmierną kolonizacją skóry przez Staphylococcus aureus. Wskazany dla pacjentów przy leczeniu AZS o przewlekłym przebiegu,
charakteryzującym się nadmierną suchością, łuszczeniem i pogrubieniem skóry. Polecany również do stosowania profilaktycznie w okresach remisji choroby w celu
zapobiegania częstym nawrotom reakcji skórnych i wtórnym infekcjom. Wyrób wskazany do codziennego użycia. Może być stosowany długookresowo. Rekomendowany dla
dorosłych i dzieci od 4. miesiąca życia.

 

Działanie

Krem łagodzi zmiany chorobowe typowe dla AZS: zaczerwienienie, pieczenie, podrażnienie, świąd, szorstkość i łuszczenie naskórka. Ogranicza występowanie reakcji skórnych
przy leczeniu stanów zaostrzeń AZS. Wyrób chroni przed nadmierną utratą wody, zapewniając właściwe nawilżenie i zapobiegając nawrotom przesuszenia. Ceramidy zawarte
w formule przywracają, uszkodzone w przebiegu choroby, funkcje bariery naskórkowej. Wyrób zabezpiecza przed szkodliwym wpływem substancji drażniących, alergenów,
drobnoustrojów, zmniejszając intensywność zmian o charakterze zapalnym. Jednorazowa aplikacja przynosi ulgę bardzo suchej skórze, a regularne stosowanie poprawia stan
skóry w przebiegu AZS.

 

Sposób użycia

Wyrób przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego. Do codziennego stosowania rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy i okolice oczu. Do stosowania w terapii ciągłej,
naprzemiennej lub proaktywnej zgodnie z zaleceniami lekarza. Wyrób może być stosowany przez pacjentów w warunkach

domowych oraz w placówkach opieki zdrowotnej.

 

Składniki

Woda oczyszczona, Emolienty: Olej konopny, Olej canola, Olej sojowy, Olej rycynowy, Masło shea, Wosk z oliwek i inne, Ceramidy, Glicerol, Substancje pomocnicze

 

EAN 5900717692411
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