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ZIAJA MED AZS Emuls.d/c 400ml+emul.do rąk
 

Cena: 19,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać zest.

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

  

  natłuszczająca emulsja do ciała  
skóra atopowa
 niemowlęta, dzieci i dorośli

PROBLEM:
 zaburzenia bariery ochronnej naskórka, suchość skóry, podrażnienia o różnym stopniu rozległości, nasilone swędzenie skóry oraz
podwyższone ryzyko nadkażeń.

 WSKAZANIA:
 dla osób z atopią skóry bez ograniczeń wiekowych.

 EFEKT MED
 • Regeneruje naturalną barierę hydrolipidową naskórka.
 • Działa zmiękczająco, nawilża, zmniejsza suchość i szorstkość skóry.
 • Redukuje skutki świądu - nadmierne swędzenie, pieczenie, zaczerwienienie.
 • Skutecznie łagodzi podrażnienia i zapobiega ich nawrotom.

 Preparat przebadany w Pracowni Alergologicznej Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
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  Sposób użycia  

   

Nanieść na skórę niewielką ilość emulsji, delikatnie wklepać. Stosować tak często, jak to konieczne.

  

  Bezpieczeństwo  

   

PREPARAT TESTOWANY DERMATOLOGICZNIE I ALERGOLOGICZNIE

  emulsja do rąk łagodząco-natłuszczająca  
skóra atopowa
 niemowlęta, dzieci i dorośli

Ochronna emulsja do rąk o wysokiej aktywności łagodzącej, nawilżającej i natłuszczającej. Wykazuje skuteczność dermatologiczną w
chronicznych zmianach atopowego zapalenia skóry (AZS).
 
 bez zapachu, nie zawiera barwników
 Bezpieczeństwo i skuteczność potwierdzone w badaniach dermatologicznych.

 substancje czynne: 
 syrop kukurydziany, ceramidy 1, 3, 6II, fitosfingozyna, cholesterol, trójglicerydy kwasów tłuszczowych – kaprylowego i kaprynowego, olej
Canola, witamina E.

 PROBLEM: zaburzenia bariery ochronnej naskórka, suchość skóry, podrażnienia o różnym stopniu rozległości, nasilone swędzenie skóry
oraz podwyższone ryzyko nadkażeń.

 WSKAZANIA: dla osób z atopią skóry.

 EFEKT MED
 • Pozostawia na skórze lekką warstwę ochronną.
 • Wzmacnia i chroni barierę hydro-lipidową skóry.
 • Nawilża, zmniejsza suchość i szorstkość skóry.
 • Redukuje nadmierne swędzenie, pieczenie, zaczerwienienie.
 • Skutecznie łagodzi podrażnienia i zapobiega ich nawrotom. 

  

  Sposób użycia  

   

Krem nanieść na oczyszczoną skórę dłoni, delikatnie wmasować. Stosować tak często jak to konieczne. 

  Bezpieczeństwo  

   

PRODUKT TESTOWANY DERMATOLOGICZNIE I ALERGOLOGICZNIE
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