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EMOTOPIC Krem łagodzący na egzemę do twarzy i ciała, 75
ml
 

Cena: 44,10 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Krem łagodzący na egzemę do twarzy i ciała wspomagający leczenie i zapobiegający częstym nawrotom wyłudzając okresy remisji
choroby.

Wskazania:
- wspomagająco w leczenia oraz zapobieganiu objawom wyprysku (egzemy), tj. zaczerwienienie, przesuszenie i łuszczenie się skóry,
grudki zapalne i pęcherzyki.
- uzupełniająco w leczeniu farmakologicznym skóry zmienionej chorobowo z towarzyszącym pieczeniem lub świądem,
- podtrzymująco dla pacjentów po zakończonej kuracji,
- profilaktycznie  w celu zapobiegania częstym nawrotom choroby,
- w celu zapobiegania objawom nadmiernego przesuszenia, zalecany do codziennej pielęgnacji skóry delikatnej, wrażliwej, skłonnej do
podrażnień i reakcji alergicznych.

Bez ograniczeń wiekowych, może być stosowany u dzieci i niemowląt od 1. dnia życia oraz osób dorosłych.

Działanie:
Wspomaga leczenie i zapobiega pojawianiu się objawów charakterystycznych dla egzemy. Regularnie stosowany pomaga wydłużyć
okres remisji choroby. Przeznaczony do codziennego stosowania na miejsca wymagające intensywnego nawilżenia i natłuszczenia oraz
na obszary występowania egzemy w trakcie farmakoterapii.

Odbudowuje i wzmacnia uszkodzoną barierę naskórkową, zapobiegając przenikaniu czynników zewnętrznych (m.in. substancji
drażniących i alergenów). Naturalne oleje zawarte w formule wspierają prawidłowe funkcje barierowe skóry. Ceramidy 1, 3, 6-II [EOP, NP,
AP] wspomagają uzupełnianie niedoborów lipidów i zapewniają odpowiednie warunki do procesu regeneracji naskórka.
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Łagodzi uporczywe dolegliwości: świąd, pieczenie, szorstkość i łuszczenie się skóry.

Przynosi ulgę bardzo suchej skórze. Chroni przed nadmierną utratą wody, zapewniając właściwe nawilżenie i natłuszczenie skóry.

Jego stosowanie pozwala zmniejszyć widoczność istniejących zmian skórnych.

Opakowanie: 75 ml
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