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PHARMACERIS E Łagodzący krem na egzemę do twarzy i
ciała 75 ML
 

cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Opakowanie 75 ml

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

Opis produktu
 

Wskazania:

Polecany w leczeniu oraz zapobieganiu objawów charakterystycznych dla egzemy (tj.
wyprysku kontaktowego lub atopowego): zaczerwienień przesuszeń lub łuszczenia się skóry,
grudki zapalne, pęcherzyki. Dla skóry delikatnej, wrażliwej, skłonnej do podrażnień i reakcji
alergicznych w celu zapobiegania objawom nadmiernego przesuszenia.

Rekomendowany bez ograniczeń wiekowych.

Działanie:

Łagodzi dolegliwości takie jak świąd, pieczenie, szorstkość i łuszczenie się skóry, zmniejszając
widoczność zmian. Zapobiega przenikaniu czynników zewnętrznych, w tym substancji
drażniących i alergenów. Natłuszcza skórę oraz stwarza odpowiednie warunki do regeneracji
naskórka.

Składniki aktywne:
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Ceramidy (Ceramide 2 lub Ceramide 3) - lipidy spełniające zasadniczą rolę w budowie
naskórka, zmiękczające i kondycjonujące skórę. - (Ceramide 2) Jeden z elementów
kompleksu przeciwzmarszczkowego. Ceramid 2 jest ważnym składnikiem cementu
międzykomórkowego, a ponadto reguluje proces złuszczania się naskórka. - (Ceramide
3) jeden ze składników płaszcza lipidowego naskórka. Z wiekiem skóra traci zdolność
jego wytwarzania, a związek ten jest istotny dla jej prawidłowego natłuszczenia i
utrzymania własciwości barierowych i ochronnych skóry.
Olej babassu (Orbignya Oleifera Seed Oil) - olej z nasion Orbignya Oleifera, wykazuje
działanie nawilżające i zmiękczające skórę.
Olej Canola - bogaty w naturalną witaminę E, działa łagodząco i przeciwzapalnie,
porównywalnie ze sterydami (hydrokortyzonem), ale bez skutków ubocznych typowych
dla tej grupy leków.
Olej konopny (Cannabis Sativa Seed Oil) - olej bogaty w NNKT (aż 81%) oraz kwasy
nasycone, które tworzą barierę, chroniąc skórę przed czynnikami zewnętrznymi oraz
przed utratą wody. Zawiera również witaminy A, D, E oraz minerały. Doskonale się
wchłania, nie pozostawiając przy tym tłustego filmu, który jest typowy dla olejów.
Wnikając w skórę dogłębnie ją odżywia i ujędrnia oraz przywraca jej równowagę
hydrolipidową. Dodatkowo posiada właściwości antyoksydacyjne, zatem chroni skórę
przed atakiem wolnych rodników odpowiedzialnych za starzenie skóry. Łagodzi świąd,
podrażnienia i zaczerwienienia oraz stany zpalne skóry. Nawilża oraz reguluje
wydzielanie sebum. Polecany dla skóry suchej, alergicznej, wrażliwej, z atopowym
zapaleniem skóry lub łuszczycą.

 

Skład:

Woda oczyszczona, Emolienty: Olej konopny, Olej canola, Olej babassu, Olej wazelinowy, Masło
shea i inne, Ceramidy, Inulina, Substancje pomocnicze.

Sposób użycia:

Do codziennego stosowania 2-3 razy dziennie oraz każdorazowo po kontakcie skóry z wodą.
Rekomendowany również jako emolient wspomagający leczenie miejscowe (np. sterydami,
inhibitorami kalcyneuryny).

Przeciwwskazania:

Uczulenie na którykolwiek składnik preparatu.
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