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EXOTAR Maść pielęgnacyjna 75 ml - - 75 ml
 

Cena: 28,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent LEFROSCH SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
ExoTar
Pielęgnacyjna maść dziegciowo-siarkowa

TO NOWOCZESNY PREPARAT PIELĘGNACYJNY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA U OSÓB CIERPIĄCYCH NA ZAPALNE CHOROBY
SKÓRY. POŁĄCZENIE SUBSTANCJI CZYNNYCH - DZIEGCIU SOSNOWEGO ORAZ SIARKI STRĄCONEJ WARUNKUJE WŁAŚCIWOŚCI
PRZECIWZAPALNE MAŚCI, NORMALIZUJE PROCES ROGOWACENIA NASKÓRKA ORAZ HAMUJE UCZUCIE ŚWIĄDU I PIECZENIA.
KWAS SALICYLOWY WPŁYWA NA ELIMINACJĘ ŁUSKI, A STANOWIĄCE PODŁOŻE PREPARATU MASŁO SHEA NAWILŻA, WYGŁADZA I
REGENERUJE SKÓRĘ.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
PIELĘGNACJA SKÓRY ZMIENIONEJ CHOROBOWO W PRZEBIEGU:
ŁUSZCZYCY
WYPRYSKU (EGZEMY)
ŚWIĄDU SKÓRY
LISZAJA PROSTEGO PRZEWLEKŁEGO
GRZYBICY SKÓRY – WSPOMAGAJĄCO

SKUTECZNE DZIAŁANIE MAŚCI ZAPEWNIAJĄ SKŁADNIKI:
DZIEGIEĆ SOSNOWY – produkt powstający w wyniku suchej destylacji drewna sosnowego. Wykazując właściwości redukujące,
spowalnia procesy komórkowe zachodzące w chorobowo zmienionej skórze. Efektem tego jest hamowanie stanu zapalnego oraz
nadmiernego łuszczenia się naskórka. Zmniejsza świąd. Działa przeciwgrzybiczo, przeciwbakteryjnie i przeciwpasożytniczo. Jest
najlepiej przebadanym klinicznie dziegciem drzewnym.
SIARKA STRĄCONA – działa przeciwzapalnie i keratolityczne - rozluźnia połączenia pomiędzy komórkami naskórka, przez co ułatwia
oddzielanie się łuski powstającej na powierzchni zmienionej chorobowo skóry. Posiada właściwości przeciwdrobnoustrojowe.
KWAS SALICYLOWY – jest wytwarzany z kory wierzby (Salix alba). Posiada właściwości keratolityczne oraz rozmiękczające naskórek.
Uwrażliwia skórę na działanie leków stosowanych miejscowo.
MASŁO SHEA (MASŁO KARITÉ) – to olej roślinny pozyskiwany z nasion drzewa masłosza Parka (Vitellaria paradoxa) rosnącego we
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wschodnich rejonach Afryki. Jest bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych – głównie palmitynowego, linolowego,
stearynowego i oleinowego, a także witamin - E, A i F. Głęboko odżywia, poprawia stan naturalnej bariery ochronnej skóry oraz zmniejsza
utratę wody przez naskórek, zapewniając jego nawilżenie, gładkość i elastyczność.

SPOSÓB UŻYCIA
Nanieść na zmiany skórne i delikatnie wsmarować. Zmyć ciepłą wodą z mydłem po upływie 2-4 godzin. Stosować codziennie przez 3-7
dni. W razie konieczności powtarzać cykle aplikacji co 1-2 tygodnie.
PRZECIWWSKAZANIA
Wiek poniżej 12 roku życia, ciąża, karmienie piersią, choroby wątroby, nerek i szpiku kostnego. Nie stosować u osób, u których wystąpiły
objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Na początku stosowania preparatu należy nałożyć maść na niewielką powierzchnię skóry, w celu wykluczenia ewentualnej reakcji
nadwrażliwości. Tylko do użytku zewnętrznego. Po aplikacji, dokładnie umyć ręce ciepłą wodą z mydłem. W trakcie stosowania
preparatu unikać ekspozycji na słońce oraz sztuczne źródła promieniowania UV. Nie używać na okolicę twarzy, błony śluzowe oraz skórę
podrażnioną. W razie przypadkowego połknięcia preparatu natychmiast skontaktować się z lekarzem. W razie pojawienia się objawów
uczulenia lub nadwrażliwości na składniki preparatu, takich jak świąd, rumień, obrzęk skóry, natychmiast zaprzestać stosowania
preparatu i skontaktować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie daty ważności
podanej na opakowaniu. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej, tj. od 15 st. C do 25 st. C.
Po otwarciu zużyć w przeciągu 6 miesięcy.
Dostępne opakowanie – tuba o pojemności 75 ml.

INCI ExoTar maść
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, PINUS PALUSTRIS WOOD TAR, SULFUR, SALICYLIC ACID, PHENOXYETHANOL, AGAR, ACACIA
SENEGAL GUM, PARFUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.aptekanova24.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

