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BEPANTHEN SENSIDERM krem 50 g
 

Cena: 40,95 PLN

Opis słownikowy

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

WskazaniaBEPANTHEN SENSIDERM krem 50 gBepanthen® Sensiderm Krem to preparat o wielokierunkowym działaniu. Przede
wszystkim znosi świąd i zaczerwienienie skóry w przebiegu atopowego zapalenia skóry, egzemy czy skórnych reakcji
alergicznych.DziałanieSpecjalne lipidy LLT (technologia lipidów lamelarnych) zawarte w Bepanthen Sensiderm Krem, charakteryzują się
strukturą zbliżoną do naturalnie występujących lipidów międzykomórkowych w naskórku.Dzięki strukturze blaszkowej (lamelarnej), lipidy
LLT mogą się dokładnie wpasować w uszkodzoną barierę ochronną skóry i ją odbudować. Efektem jest zmniejszenie przeznaskórkowej
utraty wody (Transepidermal Water Loss) i zwiększenie nawilżenia skóry. Przywrócona zostaje zdolność skóry do ochrony organizmu
przed czynnikami szkodliwymi. Dochodzi do złagodzenia świądu.Dodatkowo Bepanthen Sensiderm Krem zapewnia optymalne
nawilżenie skóry z zewnątrz (dzięki zawartości lipidów pielęgnacyjnych), oraz pobudza naturalne mechanizmy nawadniania skóry i
zapewnia optymalne warunki do naturalnego procesu jej regeneracji (dzięki obecności dekspantenolu).Do stosowania u niemowląt (1+),
dzieci i dorosłychredukcja świądu i zaczerwienienia w przypadku atopowego zapalenia skóry i egzemybez konserwantów i substancji
zapachowychmożliwość stosowania długotrwale , z dowolną częstotliwością w ciągu dniamożliwość stosowania produktu na
najbardziej delikatne części jak twarz lub powiekiwsparcie terapii chorób wypryskowych w trakcie i po sterydoterapiimożliwość
stosowania w ciąży i w trakcie karmienia piersiąSposób użyciaBepanthen® Sensiderm Krem należy nakładać na nieuszkodzoną skórę.
Nadaje się do stosowania u:niemowlątdziecidorosłychkobiet w ciąży oraz karmiących piersią.Bepanthen® Sensiderm Krem można
nakładać na skórę z częstością odpowiednią do potrzeb. Bepanthen® Sensiderm Krem nie zawiera sterydów (np.
kortyzonu).SKŁADSkładBepanthen Sensiderm Krem zawiera m.in.:lipidy LLT – lipidy w strukturze lamelarnej imitujące naturalne lipidy
naskórkowenaturalne lipidy pielęgnacyjne3,5% dekspantenol (prowitamina B5)
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