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PHARMACERIS EMOTOPIC preparat 3w1 intensywnie
natłuszczający do ciała 500 ml
 

Cena: 49,20 PLN

Opis słownikowy

Producent LAB. KOSM. DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

WskazaniaPHARMACERIS EMOTOPIC preparat 3w1 intensywnie natłuszczający do ciała 500 ml1. do kąpieli emoliencyjnej2. do mycia
pod prysznic3. do natłuszczania ciałaWskazaniaPolecany do codziennej pielęgnacji skóry chronicznie suchej i atopowej.
Rekomendowany przy dolegliwościach skóry suchej i różnych postaciach egzemy: atopowej, kontaktowej, alergicznej, łuszczycy, a także
dla skóry z nasilającym się świądem. Bez ograniczeń wiekowych. Zalecany jako preparat pielęgnacyjny u pacjentów w trakcie i po
zakończonym leczeniu dermatologicznym, np. podczas miejscowej terapii sterydowej, w celu zapobiegania nawrotom nadmiernej
suchości i AZSOd 1. dnia życia.DziałanieUnikalny na rynku preparat o 3 zastosowaniach (kąpiel, natłuszczanie, mycie ciała) reguluje
procesy odnowy naskórka, zmniejszając jego nadmierne łuszczenie. Wysoka, 18% zawartość lipidów i 32% zawartość emolientów,
uzupełnia deficyty lipidów w cemencie międzykomórkowym, wzmacniając i zapewniając prawidłową fizjologiczną spoistość naskórka.
Właściwości kojące i przeciwświądowe zapewnia olej canola oraz olej konopny, które wykazują medyczną skuteczność w pielęgnacji
chronicznej suchości i atopowego zapalenia skóry (AZS), umożliwiając wydłużenie okresu remisji zmian. Szybko się wchłania, nie
pozostawiając na skórze lepkiej warstwy.Sposób użycia1 preparat zamiast 3 do stosowania jako:1 natłuszczająca emulsja do kąpieli do
ciałaDla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych.Rozpuścić 1-2 łyżki preparatu w szklance gorącej wody. Mieszać, aż do uzyskania
mlecznej konsystencji. Emulsję wystudzić i dodać do kąpieli. Nie stosować dodatkowych środków myjących. Po kąpieli ciało osuszyć
delikatnie ręcznikiem. Należy zachować ostrożność podczas wychodzenia z wanny, ze względu na śliską powierzchnię.2 preparat
myjący do ciałaDla niemowląt od 6 miesiąca życia, dzieci i dorosłychNiewielką 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.3 preparat
do natłuszczania ciałaDla niemowląt od 6 miesiąca życia, dzieci i dorosłychNanieść preparat na oczyszczoną i osuszoną skórę ciała.
Stosować 1-2 razy dziennie.SkładOlej konopny - bogaty w witaminy (A,D,E), kwasy Omega 3,6,9 oraz NNKT (źródło kwasów: linolowego i
linolenowego). 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.Witamina E - posiada silne
działanie regenerujące. Wbudowuje się w struktury błon komórkowych i lipidów cementu międzykomórkowego naskórka, odbudowując
barierę chroniącą przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.Masło Shea - olej z masłosza dobrze się wchłania i długo
pozostaje w warstwach skóry. Sprzyja regeneracji i zmiękczaniu skóry. Zawiera witaminy E i F. Mimo dużej zawartości substancji
natłuszczających nie pozostawia na skórze tłustej warstwy. Swoją strukturą idealnie naśladuje skład naturalnej lipidowej warstwy skóry,
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dzięki czemu ma działanie łagodzące i odżywiające naskórek.Gliceryna - Jej silne działanie nawilżające związane jest z bardzo silnymi
właściwościami higroskopijnymi. W wyraźny sposób poprawia elastyczność i miękkość naskórka.
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