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Mediderm Bath Emulsja do kąpieli, 500 ml
 

Cena: 28,82 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać emulsja

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Co to jest Mediderm Bath Emulsja do kąpieli?

Mediderm emulsja do kąpieli jest specjalnym emolientem do kąpieli stworzonym do pielęgnacji chorobowo zmienionej skóry w
przebiegu łuszczycy, egzemy i atopowego zapalenia skóry.

Mediderm emulsja do kąpieli długotrwale natłuszcza zmniejszając napięcie i nadmierne łuszczenie się skóry. Regeneruje naturalny
płaszcz lipidowy co zapobiega utracie wody i poprawia nawilżenie nawet w najgłębszych warstwach naskórka, zmniejszając suchość i
świąd. Czysta zmiękczona skóra lepiej poddaje się dalszym zabiegom pielęgnacyjnym i staje się mniej wrażliwa na odczyny zapalne.

Mediderm emulsja do kąpieli nie zawiera substancji zapachowych oraz barwników i może być stosowana już od pierwszego miesiąca
życia.

Produkt przebadany dermatologicznie i mikrobiologicznie.

Jak stosować Mediderm Bath Emulsja do kąpieli?

Sposób użycia:

Rozpuścić w strumieniu wody - dorośli 0,5 nakrętki na wannę, niemowlęta i dzieci wewnętrzną nakrętkę na wanienkę. Ciało zanurzyć w
wodzie z preparatem pozostając w kąpieli 10-15 min. Delikatnie osuszyć skórę ręcznikiem unikając pocierania. Emulsja pozostawia na
skórze delikatną warstwę ochronną (w celu uzyskania szczególnie mocnego natłuszczenia można zastosować podwójną ilość
preparatu). Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu. Nie stosować po upływie terminu ważności.
Wstrząsnąć przed użyciem!
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Uwaga! Preparat może pozostawić na powierzchni wanny śliską powłokę, dlatego należy zachować ostrożność podczas wychodzenia z
kąpieli.

Regularna pielęgnacja pomaga stabilizować rozwój komórek naskórka i wydłuząc okres remisji zmian. Najlepsze efekty można uzyskać
stosując kompleksowo inne produkty z serii Mediderm, jak Mediderm krem, Mediderm emulsja pod prysznic, Mediderm Szampon.

Co zawiera Mediderm Bath Emulsja do kąpieli?

Skład:

Składniki: Paraffinum Liquidum, Aqua Purificata, Isopropyl Myristate, Glycerin, Phenoxyethanol, Cetomacrogol 1000, Cetearyl Alcohol
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