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Allergoff Atopy barierowa emulsja do kąpieli leczniczych
250ml
 

Cena: 34,98 PLN

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, natłuszczające, nawilżające,
ochronne, odbudowujące

Miejsce
stosowania

ciało

Podmiot
odpowiedzialny

ICB Pharma

Postać emulsja

Przeznaczenie kąpiel

Typ produktu wyrób medyczny leczniczy

Typ skóry alergiczna, atopowa, bardzo sucha, wrażliwa

Wiek dzieci, niemowlęta, od 1 miesiąca życia

Opis produktu
 

Allergoff® Atopy - Barierowa emulsja do kąpieli leczniczych - to wyrób medyczny, bogaty w składniki, które powlekają wrażliwą skórę,
tworząc na niej nawilżająco-natłuszczającą barierę ochronną. Powstały w ten sposób film łagodzi objawy związane z przebiegiem
dermatoz różnego pochodzenia takie jak:

świąd,
pieczenie,
oraz ogólny dyskomfort.

Allergoff® Atopy - Barierowa emulsja do kąpieli leczniczych zalecana jest do codziennych kąpieli dla osób ze skórą wrażliwą, suchą oraz
jako uzupełnienie zasadniczej terapii atopowego zapalenia skóry (AZS), a także w celu łagodzenia objawów innych dermatoz, takich jak
łojotokowe zapalenie skóry oraz łuszczyca.

Może być stosowany do codziennej pielęgnacji delikatnej skóry dzieci już od 1-go miesiąca życia.

Allergoff® Atopy - Barierowa emulsja do kąpieli leczniczych zawiera w swoim składzie jedynie łagodne surfaktanty, dlatego nie tylko nie
niszczy naturalnego płaszcza ochronnego naszej skóry, a dzięki obecności substancji tłuszczowych (m.in. olejowego kompleksu Omega
plus) wspomaga także jego odbudowę. Zastosowane składniki tworzą barierę ochronną, dzięki czemu skóra jest lepiej chroniona przed
niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych.
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Zastosowanie substancji silnie nawilżających (takich jak mocznik, liczne oleje naturalne) w emulsji łagodzi uczucie suchości i świądu po
kąpieli. Ochronne działanie wyrobu jest także związane z obecnością prebiotyku – oligosacharydów wspomagających rozwój
fizjologicznej flory bakteryjnej skóry, co ogranicza rozwój flory patogennej.

Składniki wyrobu:

DEFENSIL® - PLUS
Chroni uszkodzoną barierę skórną, łagodzi uczucie podrażnienia, suchości i świądu skóry.

Olejowy kompleks OMEGA PLUS
Wspomaga odbudowę naturalnego płaszcza ochronnego skóry.

PREBIOTYKI
Wspomagają rozwój fizjologicznej flory bakteryjnej skóry, a tym samym ograniczają rozwój flory patogennej.

MOCZNIK
Intensywnie nawilża skórę.

Wyrób nie zawiera:

parafiny,
surowców ropopochodnych,
substancji zapachowych,
barwników ani parabenów.

Sposób używania:

W czasie kąpieli nanieść emulsję na wilgotną skórę.
Kąpiel powinna trwać kilkanaście minut. (należy unikać kąpieli w gorącej wodzie).
Po kąpieli skórę należy delikatnie osuszyć ręcznikiem – przykładając ręcznik, nie pocierając.
Po kąpieli zalecane jest dodatkowe zastosowanie Allergoff® Atopy - Powlekająco barierowego kremu do ciała
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