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Bepanthen Sensiderm 20 g
 

Cena: 22,71 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 g

Postać -

Producent BAYER OTC

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:
Stosuje się w celu zmniejszenia świądu i zaczerwienienia w następujących przypadkach podrażnienia skóry - suchość skóry, - atopowe
zapalenie skóry, - wyprysk, - reakcje alergiczne

Działanie:
Bepanthen Sensiderm Krem łagodzący świąd jest formułą niezawierającą kortyzonu. Bepanthen Sensiderm Krem jednocześnie łagodzi
świąd i powoduje regenerację bariery skórnej, co sprzyja zdrowieniu skóry i zmniejsza chęć drapania się. Suchość skóry, atopowe
zapalenie skóry, wyprysk, alergiczne reakcje skórne i inne podrażnienia mogą wywoływać zaczerwienienie, obrzęk i świąd skóry.
Intensywne swędzenie, które może wystąpić, powoduje chęć drapania się. To z kolei może powodować jeszcze większe uszkodzenie
skóry. Bepanthen Sensiderm Krem to biały krem niezawierający kortyzonu, który dzięki zawartym w nim składnikom jednocześnie
łagodzi świąd i powoduje regenerację bariery skórnej, co sprzyja zdrowieniu skóry i zmniejsza chęć drapania się. Bepanthen Sensiderm
Krem wzmacnia barierę skórną dzięki zastosowaniu technologii lipidów lamelarnych. Zawiera lipidy o lamelarnej (blaszkowatej)
strukturze, podobnej do struktury własnych lipidów skóry, takich jak ceramidy. Lamelarnie zorientowane lipidy mogą być wbudowywane
w uszkodzoną barierę lipidową warstwy rogowej i łączyć się z nią, w ten sposób ją odbudowując. W pełni nienaruszona bariera ochronna
ma istotne znaczenie, ponieważ jej uszkodzenie powoduje świąd. Długotrwałe nawilżenie sprzyja zdrowieniu skóry, przez co zmniejsza
się świąd i podrażnienie.

Dawkowanie:
Bepanthen Sensiderm Krem jest przeznaczony do łagodzenia świądu i zaczerwienienia spowodowanych przez podrażnienia niezranionej
skóry niemowląt, dzieci i dorosłych. Takie podrażnienia występują w przebiegu takich stanów jak suchość skóry, atopowe zapalenie
skóry, wyprysk, reakcje alergiczne.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku stwierdzonych uczuleń na jakikolwiek ze składników. Gdy rozwinie się reakcja alergiczna, należy zaprzestać
stosowania produktu. Nie stosować na zranioną skórę.

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
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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