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SUDOCREM ODPARZENIA TRĄDZIK EGZEMA ODLEŻYNY
400 g
 

Cena: 51,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Sudocrem krem do pielęgnacji skóry - 400 g
Krem do pielęgnacji skóry – wspomaga regenerację skóry, działa łagodząco i ochronnie.

Przeznaczenie:

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

Właściwości:

Wspomaga regenerację skóry, działa łagodząco i ochronnie.

Tworzy barierę zabezpieczającą skórę przed drażniącymi czynnikami np. moczem w przypadku odpieluszkowego odparzenia
skóry.

Specjalna hipoalergiczna formuła chroni i łagodzi zaczerwienioną i wrażliwą skórę.

Jest skuteczny także w łagodzeniu innych stanów, w tym popękanej i podrażnionej skóry.

Sudocremu można również używać do łagodzenia objawów egzemy oraz niektórych innych chorób skóry.
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Sudocrem jest również doskonałym środkiem stosowanym w innych problemach skórnych, jak na przykład trądzik.

Sudocrem jest łagodny, a zarazem skuteczny: zmniejsza ryzyko infekcji oraz łagodzi ból i dyskomfort. Tworzy również
warstwę ochronną nad obszarem o zwiększonej wrażliwości.

Składniki aktywne:

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.

Stosowanie:

Nakładać cienką warstwę. Sudocrem to delikatny krem, który może być stosowany tak często, jak jest to potrzebne.

Skład:

Aqua, Paraffinum Liquidum, Zinc Oxide, Paraffin, Lanolin, Ozokerite, Sorbitan Sesquioleate, Benzyl Benzoate, Synthetic Beeswax, Benzyl
Alcohol, Propylene Glycol, Benzyl Cinnamate, Parfum, Linalyl Acetate, BHA, Citric Acid, BHT.

Ważne:

Hipoalergiczny.

Producent: TOSARA
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