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Dexeryl Krem Emolient do skóry suchej, 50 g
 

Cena: 14,24 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 g

Postać krem

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Co to jest Dexeryl Krem Emolient Ochronny do skóry suchej i w jakim celu się go stosuje?

Krem Emolient ochronny Dexeryl to wyrób medyczny przeznaczony do zwalczania dolegliwości związanych z suchością skóry, która
towarzyszy takim schorzeniom, jak atopowe zapalenie skóry, rybia łuska czy rumień wywołany radioterapią. Skład preparatu został
dobrany tak, aby przywracać odpowiedni poziom nawilżenia skórze. Dexeryl krem tworzy na skórze powłokę ochronną, zapobiegając
utracie wody, tworzy także barierę osłaniającą przed uszkadzającym działaniem czynników zewnętrznych. Dodatkowo zawarty w
produkcie glicerol ułatwia zachowanie równowagi wodnej w obrębie skóry. Składniki Dexeryl krem zmniejszają nasilenie istniejących i
przeciwdziałają nowym podrażnieniom.

Korzyści:
Dzięki nowej, pozbawionej parabenów i zoptymalizowanej formule, Dexeryl skutecznie nawilża i regeneruje skórę twarzy i ciała,
zapewniając natychmiastowe uczucie ukojenia.

Skuteczność potwierdzona w 8 badaniach klinicznych
Przywrócenie bariery ochronnej skóry
Głębokie i trwałe działanie nawilżające
Przystępny cenowo w przypadku długotrwałej terapii

Formuła:
Skład DEXERYL krem dobrano w celu leczenia objawów i dolegliwości wywołanych suchością skóry:

Powłoka ochronna dzięki wazelinie białej i parafinie ciekłej:

· fizyczny efekt przeciwdziałający parowaniu zapobiega odwodnieniu (utracie wody);
· bariera osłaniająca przed uszkadzającym działaniem czynników zewnętrznych;

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
https://www.centrum-apteka.pl/dexeryl-krem-emolient-do-skory-suchej-50-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 
Dodatkowo działanie nawadniające glicerolu ułatwia zachowanie równowagi wodnej w obrębie skóry.

Składniki DEXERYL emolient krem zmniejszają nasilenie istniejących i przeciwdziałają nowym podrażnieniom.

Dla kogo?
Dexeryl Emolient Krem to wyrób medyczny przeznaczony dla skóry suchej, skłonnej do atopii do leczenia objawów i dolegliwości
związanych z suchością skóry. Od pierwszego dnia życia. Dexeryl emolient krem zalecany jest do pielęgnacji delikatnej skóry dziecka lub
niemowlęcia.

Badania:

Składniki aktywne Dexeryl Krem Emolient:
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Gliceryna - Nawilża, chroni, zmiękcza, poprawia elastyczność i jędrność. Gliceryna znana jest przede wszystkim ze swoich
właściwości nawilżających, kojących i okluzyjnych. Wnikając w głąb skóry zabezpiecza skórę przed przeznaskórkową utratą
wody oraz przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Parafina Ciekła - Środek nawilżający i zmiękczający skórę, tworzący warstwę okluzyjną, która zapobiega utracie wody ze skóry
przez odparowanie. Ma doskonałe właściwości natłuszczające. Często wykorzystywana w produktach dla skóry wrażliwej,
atopowej oraz dla dzieci. Jest skutecznym i bezpiecznym składnikiem w walce z suchą skórą. Nie podrażnia, a jako olej
mineralny jest czysty i prosty przez co wrażliwość na niego jest bardzo rzadka, np w porównaniu z olejami pochodzenia
roślinnego, dzięki czemu jest przyjazna dla osób z alergiami.
Wazelina - Funkcjonując jako okluzyjny środek nawilżający zapobiega wysychaniu skóry, gdyż tworzy barierę ochronną, która
ogranicza transepidermalną utratę wody. Tworząc warstwę zabezpieczającą skórę przed czynnikami zewnętrznymi pomaga
podrażnionej skórze usprawnić proces regeneracji. Formuła Dexerylu zawiera wazelinę opatentowaną przez Pierre Fabre.
Stearynian glicerolu - Jest szybko penetrującym skórę emolientem. Pomaga odbudować płaszcz hydrolipidowy skóry tworząc
barierę ochronną na jej powierzchni. Wykazuje właściwości okluzyjne, dzięki czemu zapobiega utracie wody przez naskórek.
Ponadto kondycjonuje, zmiękcza i wygładza skórę, a nawet pomaga zwalczać wolne rodniki.

Jak stosować Dexeryl Krem Emolient:

Sposób użycia:

Krem przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nałożyć cienką warstwę kremu na uszkodzoną skórę raz lub dwa razy na dobę.
W razie potrzeby można stosować częściej, do 6 razy na dobę. Po każdym użyciu należy dokładnie zakręcić tubkę.

Porada:
Pamiętaj, że nawilżanie skóry po prysznicu lub kąpieli musi być częścią twojej codziennej pielęgnacji. Nawilżaj całą twarz i ciało, nie
zapominając o szyi i plecach, najlepiej bezzapachowym kremem nawilżającym dla skóry wrażliwej lub skóry skłonnej do egzemy
atopowej
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Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Nie stosować na rany, nie połykać i nie stosować na oczy. Krem nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek ze
składników, w szczególności na paraben (parahydroksybenzoesan propylu – E216). Z uwagi na brak wystarczających danych nie zaleca
się jednoczesnej aplikacji kremu i innych produktów o działaniu miejscowym. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady
wykwalifikowanego personelu medycznego.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Co zawiera Dexeryl Krem Emolient:

Skład:

Glicerol, wazelina biała, parafina ciekła, monostearynian glicerolu, kwas stearynowy, dimetykon, makrogol 600, trolamina, kopolimer
akryloamidu i akryloilodimetylotaurynianu, izoheksadekan, polisorbat, glikol pentylenowy, etyloheksylogliceryna, karbomer, woda
oczyszczona.
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