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Sudocrem Expert, krem barierowy, 250g
 

cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Wyrób medyczny

Opakowanie 250 g

Producent Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Sudocrem jest wiodącym produktem na rynku stosowany w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry. Sprawdzony w warunkach
klinicznych, pomaga łagodzić, leczyć i chronić delikatną skórę dziecka przed dalszymi podrażnieniami. Sudocrem zawiera specjalną
substancję, która tworzy barierę ochronną, zapobiegając w ten sposób kontaktowi czynników podrażniających ze skórą. Oprócz tego,
efekt nawilżający kremu Sudocrem łagodzi bolesność skóry w stanie zapalnym, dając uczucie miękkości skóry.<br />

Sudocrem może być także stosowany w innych stanach chorobowych skóry, które wymagają stosowania łagodzącego, ochronnego
kremu antyseptycznego o dodatkowych właściwościach leczniczych, antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych.

Skład:
Substancja czynna: 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.

Sposób użycia:
Zarówno przed jak i po stosowaniu kremu umyj ręce
Pamiętaj o tym, by nakładać tylko cienką warstwę, ponieważ nałożenie większej ilości preparatu nie zwiększy jego skuteczności
Wmasowuj krem małymi ruchami kolistymi do czasu, gdy na skórze pozostanie cienka, przezroczysta warstwa
Pozostaw przez chwilę do wchłonięcia
Stosuj tak często jak to konieczne
Nie wkładaj resztek kremu z powrotem do pojemnika

Ważne informacje:
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Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
Nie dopuszczać do kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
Tylko do użytku zewnętrznego.
Stosować tylko zgodnie z zaleceniami.
W przypadku braku poprawy lub pogorszenia stanu skóry należy skonsultować się z lekarzem.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Zabrudzony opatrunek, odzież lub pościel łatwo ulega zapłonowi podczas kontaktu z otwartym ogniem. Należy trzymać się z dala od
źródeł ognia podczas stosowania tego produktu.
Zużyć w ciągu 12 miesięcy od pierwszego otwarcia opakowania.

Podmiot odpowiedzialny:
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z.o.o
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
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