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Sudocrem krem 60g
 

Cena: 16,92 PLN

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, ochronne, regenerujące

Miejsce
stosowania

ciało, pośladki

Podmiot
odpowiedzialny

Teva

Postać krem

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry podrażniona, spierzchnięta, wrażliwa,
zaczerwieniona

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Opis produktu
 

Sudocrem – krem barierowo-ochronny dla dzieci i dorosłych z problemami skórnymi, pielęgnacja skóry narażonej na odparzenia,
odleżyny, otarcia, odpieluszkowe odparzenie skóry.
HIPOALERGICZNY

Sudocrem wspomaga regenerację skóry, działa łagodząco i ochronnie. Tworzy barierę zabezpieczającą skórę przed drażniącymi
czynnikami np. moczem w przypadku odpieluszkowego odparzenia skóry. Specjalna hipoalergiczna formuła sprawia, że Sudocrem to
wyjątkowy produkt, który chroni i łagodzi zaczerwienioną i wrażliwą skórę. Sudocrem jest również skuteczny w łagodzeniu innych
stanów, w tym popękanej i podrażnionej skóry.

Kiedy warto sięgnąć po Sudocrem?

Sudocrem – krem barierowo-ochronny dla dzieci i dorosłych z problemami skórnymi,
pielęgnacja skóry narażonej na:

odparzenia,
odleżyny,
otarcia,
odpieluszkowe odparzenie skóry.

Jak stosować krem Sudocrem?
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Sudocrem należy stosować przy każdej zmianie pieluszek w celu łagodzenia odparzeń i zapewnienia ochrony delikatnej skórze
niemowlęcia.

Krok 1:

Upewnij się, że skóra na pupie dziecka jest czysta i sucha.

Krok 2:

Nałóż niewielką ilość Sudocremu na koniuszek palca (pamiętaj o wcześniejszym umyciu i wysuszeniu rąk). Pamiętaj, że czasem
mniej znaczy więcej.

Krok 3:

Lekkimi, kolistymi ruchami delikatnie wmasuj Sudocrem w skórę (staraj się nie wcierać kremu, zwłaszcza w przypadku
podrażnionej skóry).

Krok 4:

Na skórze powinna powstać cienka, przezroczysta warstwa kremu. Jeśli widoczne są białe ślady, oznacza to, że kremu jest za
dużo (oczywiście dziecku to nie zaszkodzi, po prostu następnym razem nałóż mniej kremu).

Krok 5:

Powtarzaj nakładanie kremu na pupę dziecka tak często, jak jest to konieczne.

Skład:

Receptura Sudocrem pozostaje niezmienna od 1931 r
SUDOCREM® działa wielopłaszczyznowo dzięki pięciu składnikom:

Tlenek cynku

Środek ściągający o działaniu łagodzącym i ochronnym

Alkohol benzylowy

Środek miejscowo znieczulający o właściwościach dezynfekujących

Benzoesan benzylu

Środek roztoczobójczy, wszobójczy, odstraszający owady, farmaceutyczny środek solubilizujący

Cynamonian benzylu

Właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Sklasyfikowany jako środek o łagodnym działaniu antyseptycznym ze
względu na obecność kwasu cynamonowego i jego pochodnych

Lanolina

Hypoalergiczny środek nawilżający o właściwościach natłuszczających podobnych do ludzkiej skóry
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