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EMOTOPIC krem łago.na egze.twarz/ciał 75ml
 

Cena: 34,28 zł

Opis słownikowy

MARKA PHARMACERIS

OPAKOWANIE 75 ml

POSTAĆ KREM

PRODUCENT LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Seria EMOTOPIC to innowacyjne emolienty, oparte na naturalnych olejach, wykazujące wysoką skuteczność w łagodzeniu
dolegliwości suchej skóry i towarzyszących jej objawów: świąd, pieczenie, zaczerwienienie. Przywracają naturalną barierę naskórka,
zapobiegając nawrotom suchości oraz objawów atopowego zapalenia skóry (AZS).

ŁAGODZĄCY KREM NA EGZEMĘ do twarzy i ciała wspomaga leczenie i zapobiega częstym nawrotom wydłużając okresy remisji

WSKAZANIA:
Do stosowania w celu wspomagania leczenia oraz zapobiegania objawom charakterystycznym dla egzemy (tj. wyprysku kontaktowego
lub atopowego): zaczerwienieniom, przesuszeniu lub łuszczeniu się skóry, grudkom zapalnym, pęcherzykom. Uzupełniająco w leczeniu
farmakologicznym skóry zmienionej chorobowo z towarzyszącym pieczeniem lub świądem.
Podtrzymująco dla pacjentów po zakończonej kuracji oraz profilaktycznie w celu wydłużenia okresu bez objawów i zapobiegania
częstym nawrotom choroby. Wyrób polecany do codziennego stosowania w przypadku skóry delikatnej, wrażliwej, skłonnej do
podrażnień i reakcji alergicznych. Wskazany również do stosowania w celu zapobiegania objawom nadmiernego przesuszenia.
Rekomendowany dla dzieci i dorosłych bez ograniczeń wiekowych.
DZIAŁANIE:
Wyrób charakteryzuje się działaniem łagodzącym uporczywe dolegliwości: świąd, pieczenie, szorstkość i łuszczenie się skóry,
zmniejszając widoczność zmian. Wzmacnia barierę naskórkową, zapobiegając przenikaniu czynników zewnętrznych, w tym substancji
draż- niących i alergenów. Naturalne oleje zawarte w formule wspierają prawidłowe funkcje barierowe skóry. Wyrób wzbogacony w
ceramidy, wspomaga uzupełnianie niedoborów lipidów, chroniąc przed nadmierną utratą wody i zapewniając właściwe natłuszczenie
skóry oraz odpowiednie warunki do procesu regeneracji naskórka. Regularne stosowanie pozwala wydłużyć okres remisji choroby.

Skład
ceramidy (Ceramide 2 lub Ceramide 3)

Lipidy spełniające zasadniczą rolę w budowie naskórka, zmiękczające i kondycjonujące skórę. - (Ceramide 2) Jeden z elementów
kompleksu przeciwzmarszczkowego. Ceramid 2 jest ważnym składnikiem cementu międzykomórkowego, a ponadto reguluje
proces złuszczania się naskórka. - (Ceramide 3) jeden ze składników płaszcza lipidowego naskórka. Z wiekiem skóra traci
zdolność jego wytwarzania, a związek ten jest istotny dla jej prawidłowego natłuszczenia i utrzymania własciwości barierowych i
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ochronnych skóry.olej babassu (Orbignya Oleifera Seed Oil)
(Orbignya Oleifera Seed Oil) - olej z nasion Orbignya Oleifera, wykazuje działanie nawilżające i zmiękczające skórę.

olej Canola
Bogaty w naturalną witaminę E, działa łagodząco i przeciwza¬palnie, porównywalnie ze sterydami (hydrokortyzonem), ale bez skutków
ubocznych typowych dla tej grupy leków.olej Cannabis Sativa Seed Oil
olej bogaty w NNKT (aż 81%) oraz kwasy nasycone, które tworzą barierę, chroniąc skórę przed czynnikami zewnętrznymi oraz przed
utratą wody. Zawiera również witaminy A, D, E oraz minerały. Doskonale się wchłania, nie pozostawiając przy tym tłustego filmu, który
jest typowy dla olejów. Wnikając w skórę dogłębnie ją odżywia i ujędrnia oraz przywraca jej równowagę hydrolipidową.
Dodatkowo posiada właściwości antyoksydacyjne, zatem chroni skórę przed atakiem wolnych rodników odpowiedzialnych za starzenie
skóry. Łagodzi świąd, podrażnienia i zaczerwienienia oraz stany zpalne skóry. Nawilża oraz reguluje wydzielanie sebum. Polecany dla
skóry suchej, alergicznej, wrażliwej, z atopowym zapaleniem skóry lub łuszczycą.
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