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PHARMACERIS EMOTOPIC krem emolientowy kojąco-
zmiękczający do ciała 200 ml
 

Cena: 31,50 PLN

Opis słownikowy

Producent LAB. KOSM. DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

WskazaniaPolecany do codziennej pielęgnacji i ochrony skóry suchej, wrażliwej i atopowej oraz skłonnej do podrażnień i reakcji
alergicznych powstających w wyniku działania czynników zewnętrznych. Zalecany dla skóry przewlekle suchej, swędzącej, skłonnej do
nadmiernego łuszczenia, rogowacenia oraz mikrouszkodzeń. Rekomendowany dla dzieci i dorosłych z atopowym zapaleniem skóry
(AZS), wypryskiem atopowym, bez ograniczeń wiekowych. Wskazany w trakcie i po leczeniu farmakologicznym, jako preparat
przyspieszający odnowę skóry między cyklami zewnętrznej terapii sterydowej.Od 1. dnia życia.DziałanieBogata konsystencja kremu, o
silnych właściwościach natłuszczająco-zmiękczających, wspomaga proces dogłębnego nawilżenia i odnowy skóry w okresie nasilonych
zmian: znacznego wysuszenia, łuszczenia, rogowacenia i mikrouszkodzeń naskórka. Tworzy na powierzchni skóry warstwę ochronną
zabezpieczającą przed nasileniem się ww. objawów oraz ich nawrotom. Zapobiega podrażnieniom, zaczerwienieniom, świądowi oraz
pieczeniu skóry. Kompilacja odżywczego oleju canola, o silnym działaniu łagodzącym podrażnienia, z natłuszczającym olejem
konopnym, znanym ze swych właściwości wyciszających świąd, pieczenie i stany zapalne skóry, wykazuje medyczną skuteczność w
pielęgnacji skóry chronicznie suchej i atopowej. Przywraca komfort napiętej, szorstkiej i podrażnionej skórze. Balsam redukuje
łuszczenie naskórka i zmniejsza objawy suchości, wygładzając powierzchnię skóry. Lipidy naśladujące składem i strukturą naturalny
płaszcz hydrolipidowy skóry, wraz z olejem awokado i witaminą E, dostarczają skórze niezbędnych substancji odżywczych, wyraźnie
zmiękczając naskórek.Sposób użyciaNanieść balsam na oczyszczoną i osuszoną skórę ciała. Do codziennego stosowania, 1-2 razy
dziennie.SkładOlej konopny - bogaty w NNKT (źródło kwasów linolowy i linolenowy), witaminy A,D E oraz kwasy Omega 3, 6, 9. Dogłębnie
odżywia i regeneruje naskórek. Łagodzi świąd, podrażnienia oraz zaczerwienienia skóry.Olej canola - wykazuje działanie łagodzące
podrażnienia oraz posiada naturalne właściwości kojące, porównywalne z medyczną skutecznością produktów leczniczych, utrzymując
wysoki stopień tolerancji i bezpieczeństwa odpowiedni dla dermokosmetyków.Lanolina - jakości farmaceutycznej, sprzyjająca
regeneracji skóry. Tworzy delikatną warstwę osłaniającą skórę i zmniejszającą utratę wody. Redukuje zaczerwienienie, wysuszenie i
łuszczenie się skóry.Olej avokado - bogaty w chlorofil, NNKT i witaminy A, E, K, PP. Wykazuje wysoką biozgodność z substancjami
lipidowymi znajdującymi się w skórze. Zwiększa stopień tolerancji skóry reaktywnej na niekorzystne czynniki zewnętrzne.
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