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PHARMACERIS E Preparat 3w1 intensywnie natłuszczający
do ciała 400 ML
 

cena: 42,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Opakowanie , 400 ml

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

Opis produktu
 

Wskazania:

Preparat intensywnie natłuszczający polecany jest do codziennego stosowania dla skóry
chronicznie suchej i atopowej.

Rekomendowany przy dolegliwościach skóry suchej i różnych postaciach egzemy: atopowej,
kontaktowej i alergicznej, łuszczycy, a także skóry z nasilającym się świądem.

Preparat wskazany również dla pacjentów w trakcie i po leczeniu farmakologicznym np.
podczas miejscowej terapii sterydowej, jako preparat zmniejszający ryzyko nawrotów
nadmiernego przesuszenia skóry i objawów AZS (atopowego zapalenia skóry).

Bez ograniczeń wiekowych.

Działanie:

Działa łagodząco oraz wspomaga leczenie chorób takich jak: AZS (atopowe zapalenie skóry),
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łuszczyca, różne postaci kontaktowych zapaleń skóry. Wzmacnia naturalne funkcje barierowe
skóry kojąc i łagodząc uporczywe dolegliwości. Zapewnia ochronę przed czynnikami
zewnętrznymi i nasileniem się objawów podrażnień skóry.

Sposób użycia:

EMULSJA DO KĄPIELI do ciała od 1. dnia życia

Rozpuścić 1-2 łyżki preparatu w szklance wrzącej wody. Mieszać, aż do uzyskania
mlecznej konsystencji.
Emulsję wystudzić i dodać do kąpieli w wannie. Nie stosować dodatkowych środków
myjących.
Po kąpieli ciało osuszyć delikatnie ręcznikiem.
Należy zachować ostrożność podczas wychodzenia z wanny, ze względu na śliską
powierzchnię.

 

PREPARAT MYJĄCY do ciała od 6. miesiąca życia

Niewielką ilość preparatu nanieść na wilgotną skórę i rozprowadzić po jej powierzchni.
Następnie spłukać wodą i osuszyć ciało ręcznikiem, unikając pocierania.
Preparat w kontakcie z wodą zamienia się w delikatną, niepieniącą się, emulsję
natłuszczająco-myjącą.
Nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków myjących.

 

PREPARAT NATŁUSZCZAJĄCY do ciała od 6. miesiąca życia

Nanieść preparat na oczyszczoną i osuszoną skórę ciała.
Stosować 1-2 razy dziennie w zależności od nasilenia objawów.

 

Skład:

Woda oczyszczona, Emolienty: Olej konopny, Olej canola, Masło shea, Parafina i inne,
Hydroksyacetofenon, Ekstrakty z wiciokrzewów, Glicerol, Składniki pomocnicze.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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