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MEDIDERM Bath 500 ml
 

Cena: 32,21 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Mediderm Bath, dermatologiczna emulsja do kąpieli dla osób o wyjątkowo wrażliwej skórze, skłonnej do podrażnień i cierpiącej na
łuszczycę, egzemy i atopowe zapalenie. Dobrze nawilża, natłuszcza i łagodzi świąd. Bez substancji zapachowych i barwników.

Skład:
Paraffinum Liquidum, Aqua Purificata, Isopropyl Myristate, Glycerin, Phenoxyethanol, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol.

Działanie:
Mediderm Bath Dermatological Formula, to innowacyjna, bezpieczna i delikatna emulsja do kąpieli, wskazana dla osób o szczególnie
wrażliwej skórze w tym dla chorych na łuszczycę, egzemę i atopowe zapalenie skóry. Emulsja posiada intensywne właściwości
nawilżające i natłuszczające skórę – w związku z czym działa łagodząco i przynosi ulgę w przy wyjątkowo dużej suchości skóry.
Mediderm Bath, nie zawiera substancji zapachowych i barwników, nie wywołuje podrażnień i uczuleń. Produkt został starannie
przebadany dermatologicznie i mikrobiologicznie.

Zastosowanie:
Mediderm Bath – emulsja do kąpieli, poprawia komfort życia osób cierpiących z powodu wyjątkowo wrażliwej skóry. Pielęgnuje
popękaną, łuszczącą się i skłonną do podrażnień skórę. Łagodzi świąd i pieczenie, działa kojąco na podrażnienia.

Sposób użycia:
Rozpuścić w strumieniu wody – dorośli 1 nakrętkę na wannę, niemowlęta i dzieci (po uprzedniej aplikacji na niewielkiej powierzchni
skóry w celu wykluczenia ewentualnej nadwrażliwości) 1/2 nakrętki na wanienkę. Ciało zanurzyć w wodzie z preparatem, pozostać
chwilę w kąpieli. Delikatnie osuszyć skórę ręcznikiem unikając pocierania. Wstrząsnąć przed użyciem!

UWAGA!
Preparat może pozostawić na powierzchni wanny śliską powłokę, dlatego należy zachować ostrożność podczas wchodzenia oraz
wychodzenia z kąpieli.
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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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