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Bepanthen Baby maść ochronna 100 g
 

Cena: 42,66 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/1g

Opakowanie 100 g

Postać maść

Producent BAYER SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Dexpanthenolum

Opis produktu
 

Pomaga chronić pupę dziecka przed wystąpieniem odparzeń od pieluszek, a gdy zajdzie taka potrzeba, leczy, wspomagając regenerację
jego delikatnej skóry.

Skład: 
Aqua, Lanolin, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Panthenol, Prunus Amygdalus Dulcic Oil, Cera Alba, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Ozokerite,
Glyceryl Oleate, Lanolin Alcohol.

Działanie: 
Zawarta w maści lanolina tworzy na skórze przezroczystą warstwę chroniącą przed takimi czynnikami drażniącymi jak wilgoć wewnątrz
pieluszki, a dekspantenol pomaga utrzymać skórę odpowiednio nawilżoną, miękką i delikatną w dotyku. Wspomaga procesy lecznicze od
wewnątrz, gdyż dekspantenol wnika do wnętrza skóry, a następnie wspomaga naturalne procesy lecznicze, produkcję kolagenu i
elastyny oraz działa przeciwzapalnie.

Zastosowanie: 
Bepanthen maść jest zalecany do leczenia odparzeń u niemowląt oraz do leczenia podrażnień brodawek sutkowych u matek karmiących
piersią.
Bepanthen maść jest również polecany:
• do codziennej pielęgnacji niemowląt (stosowanie po każdej zmianie pieluszki zapobiega powstawaniu odparzeń)
• do codziennej pielęgnacji brodawek sutkowych u matek karmiących piersią (zapobieganie powstawaniu podrażnień)
• zapobiegawczo i leczniczo przy otarciach i pęknięciach skóry

Sposób użycia: 
Cieńką warstwę maści Bepanthen należy nałóżyć na czystą i suchą pupę niemowlęcia przy każdej zmianie pieluszki, zwłaszcza gdy
wystąpi odparzenie.
Bepanthen maść ma przyjemną, nie klejącą, konsystencję i łatwo daje się zmyć z powierzchni skóry. Po nałożeniu na skórę tworzy na
niej przezroczystą warstwę. Dzięki temu możesz obserwować jak skóra maleństwa wraca do doskonałej formy.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
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farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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