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ZINALFAT Krem kojąco-regener. 50 ml
 

Cena: 41,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
JELFA S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Zinalfat, krem kojąco-regenerujący, 50 ml
Typ produktu: kosmetyk
Producent: Bausch Health Poland sp. z o.o.
Postać: krem
Wielkość opakowania: 50 ml
Zalecane kategorie:
Pielęgnacja skóry
Pielęgnacja skóry u dzieci
Podrażnienia i otarcia
Odparzenia
Zajady
EAN: 5904398479019
BLOZ: 7045303

Rekomendacja dla apteki - słowa kluczowe do wyszukiwarki sklepowej: krem na odparzenia, krem na odparzenia dla niemowląt, krem na
odparzenia dla dzieci, krem na podrażnienia, krem Zinalfat, krem na odparzenia dla dorosłych, krem na otarcia, krem na podrażnienia po
goleniu, krem do twarzy

Krótki opis (np. na stronie kategorii):
Krem Zinalfat to skuteczny kosmetyk kojąco-regenerujący. Sprawdza się na otarcia, odparzenia i różnego rodzaju podrażnienia.

Opis produktu:
Krem Zinalfat zawiera wyjątkowe połącznie składników o działaniu ochronnym, kojącym i regenerującym:
związki miedzi i cynku – mają właściwości antybakteryjne, ochronne i antyoksydacyjne
sukralfat – pobudza wytwarzanie naskórkowych czynników wzrostu, przyspieszających regenerację
alantoina – łagodzi zaczerwienienie i uczucie pieczenia, zmiękcza i wygładza naskórek
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gliceryna – nawilża skórę wiążąc wodę i zapobiegając jej utracie, poprawia elastyczność skóry
dimetikon – pokrywa skórę delikatną warstwą, która chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Unikatowy skład kremu kojąco-regenerującego Zinalfat przywraca skórze komfort. Zmniejsza podatność na wszelkiego rodzaju
podrażnienia i zapobiega powstawaniu uszkodzeń skórnych. Łagodzi zaczerwienienie, swędzenie, pieczenie i nadmierne złuszczanie.
Znosi napięcie skóry i poprawia jej wygląd w miejscu stosowania.
Krem kojąco-regenerujący o unikalnym składzie.
Skutecznie łagodzi podrażnienia, przyspiesza regenerację skóry i chroni ją przed uszkodzeniami.

Wolny od środków konserwujących i zapachowych.Odpowiedni dla dorosłych i dzieci powyżej 6-ego miesiąca życia.
W 2019 roku Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych przyznało prestiżową nagrodę „Perła Dermatologii Estetycznej” dla
kremu Zinalfat, w kategorii „Regeneracja i ukojenie”.

Zastosowanie:
Kojąco-regenerujący krem Zinalfat polecany jest do pielęgnacji skóry skłonnej do podrażnień, a także źle tolerującej standardowe
kosmetyki pielęgnacyjne.
Nie zawiera barwników, konserwantów ani substancji zapachowych, może być stosowany jako krem do skóry wrażliwej i alergicznej.
Krem Zinalfat jest przeznaczony do:
pielęgnacji i ochrony skóry podrażnionej, ze szczególnym uwzględnieniem:
skóry z objawami miejscowych podrażnień (np. odparzenia, pieluszkowe zapalenie skóry);
otarć naskórka;
złuszczeń i/lub pękania nabłonka warg (np. zajady);
podrażnień skóry po zabiegach chirurgicznych, laserowych, z zakresu dermatologii estetycznej, po depilacji;
skóry przesuszonej, podrażnionej przez czynniki zewnętrzne (np. chlorowaną wodę, detergenty);
zapobiegania uszkodzeniom obszarów skóry o wzmożonej potliwości i wilgotności, narażonych na mikrourazy naskórka.

Opis użycia:
Krem kojąco-regenerujący Zinalfat przeznaczony jest do użytku zewnętrznego.
Preparat należy stosować 1-2 razy dziennie na dokładnie oczyszczoną i osuszoną skórę. Krem Zinalfat ma delikatną konsystencję, dzięki
której łatwo się rozsmarowuje. Wystarczy niewielka ilość preparatu, aby osiągnąć oczekiwany efekt.
Krem Zinalfat można stosować u dzieci powyżej 6-ego miesiąca życia.

Skład:
Aqua, Caprylic/Capric Trigliceride, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Zinc Oxide, Polyglyceryl-2 Sesquiisostearate, Propylene Glycol, Cera
Alba, PEG-22/Dodecyl Glycol Copolymer, Magnesium Stearate, Aluminum Sucrose Octasulfate, Cera Microcristallina, Aluminum Stearate,
Magnesium Sulfate, Allantoin, Copper Sulfate, Dimethicone, Disodium EDTA, Zinc Sulfate.

Przeciwwskazania:
Ostre stany zapalne skóry wymagające leczenia farmakologicznego lub nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Ostrzeżenia:
Przebadany dermatologicznie na osobach z chorobami alergicznymi skóry.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
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.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
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