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Bez kartonika, Lefrosch Squamax, złuszczająco-nawilżająca
emulsja do skóry, 200 ml
 

Cena: 22,80 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Opis produktu
 

UWAGA!!! PRODUKT NOWY ORYGINALNY BEZ KARTONIKA
ZDJĘCIE PRZEDSTAWIA SPRZEDAWANY PRODUKT

DATA WAŻNOŚCI: 2023.04.30 r.

Lefrosch Squamax złuszczająco-nawilżająca emulsja do skóry - 200 ml
Złuszczająco-nawilżająca emulsja do skóry - do stosowania w leczeniu zaburzeń rogowacenia skóry w przebiegu wielu chorób
dermatologicznych.

Stosować w przypadku:

Łuszczycy

Łupieżu

Łojotokowego zapalenia skóry

Wyprysku z hiperkeratozą
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Właściwości:

Usuwa nadmierne rogowacenie.

Nie powoduje nadmiernego przetłuszczenia.

Kosmetyk ułatwia penetrację leków.

Wspomaga procesy złuszczania naskórka.

Emulsję łatwo zmyć wodą z dodatkiem mydła lub szamponu.

Składniki aktywne:

Kwas mlekowy -  działa złuszczająco, usuwa zrogowaciały naskórek.

Kwas salicylowy - działa złuszczająco.

Mocznik - silnie nawilża, a także zwiększa elastyczność warstwy rogowej naskórka.

Mieszanina emolientów - nawilża i natłuszcza skórę.

Stosowanie:

Emulsję należy nakładać na skórę 1 raz dziennie na 2-4 godziny.

Następnie zmyć ciepłą wodą z dodatkiem mydła lub szamponu.

Zabieg powtórzyć przez kilka dni.

Skład:

Aqua, Urea, Ethylhexyl Stearate, Lactic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, Decyl Oleate, Glyceryl Stearate, Stearyl Alcohol, Ceteareth-25,
Glycerin, Salicylic Acid, Xanthan Gum, Diglycerin, Sodium PCA, Ethylparaben, Magnesium Sulfate Heptahydrate, Allantoin, Hydrolyzed
Wheat Protein, Lysine, PCA, Sorbitol.

Ważne:

Przed zastosowaniem kosmetyku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Tylko do użytku zewnętrznego.

W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Sposób użycia może być modyfikowany przez lekarza.

W razie wystąpienia podrażnienia skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować na błony śluzowe, wargi, okolice moczowo-płciowe, do oczu i na skórę w okolicy oczu.

Nie stosować w przypadku: nadwrażliwości na kwas salicylowy lub pozostałe składniki emulsji, w okresie karmienia piersią i
ciąży, w wieku poniżej 12 roku życia, niewydolności nerek lub wątroby, bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych zakażeń skóry.
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Producent: LEFROSCH, Jeziorna 1, Komorniki
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