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Squamax Emul. złuszcz/nawil.d/skóry 200ml
 

Cena: 35,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent LEFROSCH SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
SQUAMAX emulsja

TO KOMFORTOWY W UŻYCIU KOSMETYK PRZEZNACZONY DO PIELĘGNACJI SKÓRY Z ZABURZENIAMI ROGOWACENIA W
PRZEBIEGU WIELU CHORÓB DERMATOLOGICZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ŁUSZCZYCY. W SWOIM SKŁADZIE ŁĄCZY MOCZNIK, KWAS
SALICYLOWY I KWAS MLEKOWY ORAZ MIESZANINĘ EMOLIENTÓW ZAPEWNIAJĄCYCH SKÓRZE ODPOWIEDNIE NAWILŻENIE I
NATŁUSZCZENIE. SKUTECZNIE USUWA NADMIERNE ROGOWACENIE, NIE POWODUJE NADMIERNEGO PRZETŁUSZCZENIA, ŁATWO
ZMYWA SIĘ WODĄ Z DODATKIEM SZAMPONU LUB MYDŁA.

UNIKALNY SKŁAD
MOCZNIK (20%) - to naturalna substancja chemiczna, która modyfikuje strukturę chemiczną białek, osłaniając miejsce wiązania wody,
dzięki, czemu zwiększa jej zawartość w warstwie rogowej naskórka.
KWAS SALICYLOWY (2%) - działa złuszczająco poprzez rozluźnianie połączeń międzykomórkowych i usuwa zbędne warstwy
zrogowaciałych komórek naskórka. Sprzyja procesowi gojenia wyprysków i podrażnień, reguluje odnowę komórkową skóry.
KWAS MLEKOWY (5%) - należy do grupy kwasów alfa-hydroksylowych (AHA). Występuje naturalnie w ludzkim organizmie i nawet w
wysokich stężeniach jest nietoksyczny. Kwas mlekowy skutecznie działa w obrębie powierzchownych warstw zrogowaciałego naskórka,
nie podrażnia i jest bezpieczny w stosowaniu. Posiada właściwości złuszczające powodując osłabienie przylegania korneocytów.
KOMPLEKS NAWILŻAJĄCY – starannie dobrane składniki kompleksu naśladują działanie naturalnego czynnika nawilżającego (NMF)
obecnego w skórze zapewniając jej prawidłowe nawilżenie.

SPOSÓB UŻYCIA
Nakładać emulsję na skórę 1 raz dziennie na 2 - 4 godziny. Następnie zmyć ciepłą wodą z dodatkiem mydła lub szamponu. Zabieg
powtarzać przez kilka dni do czasu ustąpienia łuski. W razie wystąpienia podrażnienia skontaktować się z lekarzem. Sposób użycia
może być modyfikowany przez lekarza.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Świąd, rumień, obrzęk skóry lub tkanki podskórnej. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z objawów należy natychmiast zaprzestać
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stosowania preparatu i skontaktować się z lekarzem.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na kwas salicylowy lub pozostałe składniki emulsji, ciąża, okres karmienia piersią, wiek poniżej 12 lat, niewydolność
nerek lub wątroby, choroby hematologiczne. Po użyciu preparatu nie eksponować skóry na promienie UV. Nie stosować w przypadku
bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych zakażeń skóry. Nie stosować na uszkodzoną skórę, błony śluzowe, wargi, okolice moczowo-
płciowe, na skórę w okolicy oczu i do oczu.

ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Tylko do użytku zewnętrznego. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu w
temperaturze pokojowej (15 st. C – 25 st. C) w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Po otwarciu zużyć w ciągu 6 miesięcy.
Dostępne opakowanie: tuba o pojemności 200 ml.

INCI SQUAMAX EMULSJA
AQUA, UREA, ETHYLHEXYL STEARATE, LACTIC ACID, CAPRYLIC/ CAPRIC TRIGLYCERIDE, DECYL OLEATE, GLYCERYL STEARATE,
STEARYL ALCOHOL, CETEARETH-25, GLYCERIN, SALICYLIC ACID, XANTHAN GUM, DIGLYCERIN, SODIUM PCA, ETHYLPARABEN,
MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE, ALLANTOIN, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, LYSINE, PCA, SORBITOL.
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