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Pharmaceris E EMOTOPIC przeciwświądowy preparat kojący
do ciała 150ml
 

Cena: 43,68 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, natłuszczające,
nawilżające, ochronne, uzupełniające lipidy

Miejsce
stosowania

ciało

Podmiot
odpowiedzialny

Dr Irena Eris

Postać spray

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu wyrób medyczny leczniczy

Typ skóry atopowa, podrażniona, sucha, swędząca

Wiek dorośli, dzieci, od 6 miesiąca życia

Opis produktu
 

WSKAZANIA

Do stosowania w celu łagodzenia uporczywego świądu i pieczenia skóry w przebiegu atopowego zapalenia skóry oraz innych
dermatoz zapalnych (wyprysk, łuszczyca).
Wskazany dla skóry suchej, z nadmiernym łuszczeniem się oraz skłonnej do zaczerwienień i podrażnień.
Wyrób przeznaczony do stosowania po ukończeniu 6. miesiąca życia, dla dzieci i dorosłych.

DZIAŁANIE

Preparat wspomaga objawowe leczenie atopowego zapalenia skóry, łagodzi uporczywy świąd, przynosząc natychmiastową ulgę
i zmniejszając dyskomfort swędzącej skóry. Zapobiega nadmiernemu drapaniu i mechanicznemu uszkodzeniu naskórka,
ograniczając wnikanie zewnątrzpochodnych czynników drażniących.
Wyrób zmniejsza dolegliwości towarzyszące dermatozom o podłożu zapalnym (AZS, wyprysk, łuszczyca), koi podrażnienia,
zaczerwienienia i pieczenie skóry.
Tworzy warstwę ochronną na powierzchni naskórka z upośledzoną funkcją barierową, zmniejszając ryzyko wystąpienia reakcji
alergicznych oraz stanów zapalnych.
Uzupełnia niedobory lipidów, wzmacniając właściwości barierowe naskórka. Zapobiega nadmiernej przeznaskórkowej utracie
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wody.
Zapewnia odpowiednie nawilżenie i delikatnie natłuszcza, redukując suchość i nadmierne łuszczenie skóry.
Aplikacja w formie mgiełki przynosi natychmiastową ulgę i ukojenie oraz efekt chłodzenia skóry.

SKŁADNIKI

Woda oczyszczona, Emolienty: Olej konopny, Olej canola, Masło shea i inne, Glicerol, Polidokanol, Składniki pomocnicze, Kompozycja
zapachowa.

SPOSÓB UŻYCIA

Do codziennego stosowania na ciało 2-3 razy dziennie lub doraźnie, do złagodzenia świądu skóry.
Przed użyciem energicznie wstrząsnąć.
Następnie rozpylić preparat na oczyszczoną i osuszoną skórę z odległości ok. 20 cm, pozostawić do wchłonięcia lub delikatnie
rozprowadzić na skórze.
Wyrób przeznaczony do użytku zewnętrznego.
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