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Sudocrem Expert - krem dla dzieci i dorosłych 250ml
 

Cena: 47,40 pln

Opis słownikowy

Producent Sudocrem

Opis produktu
 

 

Sudocrem Expert to barierowy krem dla dzieci i dorosłych z problemami skórnymi.
Może być stosowany do pielęgnacji skóry niemowląt, jako krem chroniący przed pieluszkowym zapaleniem skóry, a także do pielęgnacji
cery  trądzikowej oraz skóry osób dorosłych narażonych na drażniące działanie moczu, odleżyny i odparzenia.

 

Sudocrem zawiera alkohol benzylowy o działaniu odkażającym oraz tlenek cynku o właściwościach osłaniających i ściągających. Może
być stosowany do pielęgnacji skóry przy stanach zapalnych oraz działa łagodząco i ochronnie na skórę. Sudocrem stwarza barierę
zabezpieczającą skórę przed drażniącymi
czynnikami (np. moczem w przypadku pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt), co zapobiega nawrotom stanu zapalnego.

 

Tlenek cynku przyśpiesza odbudowę naskórka, działa antybakteryjnie, antyseptycznie i przeciwzapalnie oraz tworzy barierę między

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
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
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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skórą a innymi powierzchniami (pieluszka, ubranie), zmniejszając ryzyko podrażnień. Lanolina, zmiękcza i odżywia skórę, a także tworzy
warstwę ochronną na powierzchni skóry i chroni jej głębokie partie przed utratą wilgoci.

 

Stosowanie:

Cienką warstwę kremu nałożyć na powierzchnię skóry i wmasować małymi kolistymi ruchami do czasu, gdy na skórze pozostanie
cienka, przezroczysta warstwa i pozostawić przez chwilę do wchłonięcia.

 

Składnik leczniczy: Tlenek cynku

Pozostałe składniki: woda oczyszczona, parafina płynna, woski parafinowe, lanolina, seskwioleinian sorbitanu, wosk mikrokrystaliczny,
benzoesan benzylu, wosk pszczeli syntetyczny, benzoesan sodu, alkohol benzylowy, octan linalilu, glikol propylenowy, cynamonian
benzylu, zapach lawendowy, butylowany hydroksyanizol, kwas cytrynowy.

 

 

Pojemność: 250ml
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