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SCHÜLKE Octenisept Protect & Repair Cream - krem na
podrażnienia skórne 50 ml
 

Cena: 39,80 pln

Opis słownikowy

Pojemność 50ml

Producent Schulke-Mayr

Opis produktu
 

Preparat z oktenidyną przeznaczony do stosowania na podrażnioną skórę, wymagającą szczególnej pielęgnacji i opieki oraz dzięki
zawartości pantenolu wspomagający naturalną regenerację uszkodzonego naskórka.

Zalety preparatu:
- wspomaga regenerację naskórka w fazie epitelizacji
- dzięki zawartości oktenidyny - chroni przed patogenami, zapobiegając rozwojowi infekcji
- zawiera pantenol wspomagający naturalną regenerację naskórka
- bisabolol działa przeciwzapalnie i łagodzi podrażnioną skórę
- dzięki wazelinie i emolientom utrzymuje skórę w stanie odpowiedniego nawilżenia
- odpowiedni do skóry wrażliwej, suchej, łuszczącej się i popękanej
- redukuje powstawanie nieprzyjemnego zapachu np. przy nietrzymaniu moczu
- nie zawiera barwników, substancji zapachowych, parabenów i mydła
- bezbolesna i łatwa aplikacja
- testowany dermatologicznie
- pH kwaśne

Skład (Ingredients):
Petrolatum, Aqua, Panthenol, PEG-60 Sorbitan Stearate, Cetearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric
Triglyceride, Propylene Glycol, Bisabolol, Sorbic Acid, Octenidine HCl.

Zastosowanie preparatu:
- na skórę wokół rany i naskórek w fazie epitelizacji
- na skórę wrażliwą i podrażnioną np. przy atopowym zapaleniu skóry, łuszczycy,
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są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
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- w pielęgnacji skóry w trakcie i po zabiegach radioterapii
- w pielęgnacji skóry po laseroterapii w medycynie estetycznej
- po zabiegach ginekologicznych medycyny estetycznej
- w pielęgnacji skóry wokół ran odleżynowych i owrzodzenaich
- na otarcia, zadrapania
- do stosowania na blizny (w tym pooperacyjne)
- po oparzeniach w tym oparzeniach słonecznych
- po zabiegach wykonaniu tatuażu
- odparzenia skóry u niemowląt
- pieluszkowe zapalenie skóry u dzieci po 6. miesiącu życia - pozytywna opinia IMID
- wspomagająco w leczeniu kortykosteroidami alergicznych i zapalnych chorób skóry, w tym AZS
- dla pacjentów z nietrzymaniem moczu, w tym na oddziałach intensywnej terapii (redukuje nieprzyjemne zapachy wywołane przez
drobnoustroje i chroni przed wilgocią)
- pielęgnacja podrażnionej skóry okolic intymnych

Sposób użycia:
Cienką warstwę kremu nakładać na zmieniony chorobowo obszar skóry 2-3 razy dziennie i delikatnie wmasować Naskórek powinien
znajdować się przynajmniej w fazie epitelizacji.

Opakowanie: 50 ml
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