
 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

  

BIODERMA CICABIO-LOTION antybakter.,regene
 

Cena: 57,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

O produkcie
Cicabio Lotion
Antybakteryjny lotion

Sączące się zmiany
Uszkodzenia zagrożone maceracją fałdy skórne, pęcherze, pępowina
Ospa wietrzna
Sączące wysięki przy Atopowym Zapaleniu Skóry, sączące zmiany przy odparzeniach, sączące zmiany trądzikowe
Trudno gojąca się opryszczka z sączeniem
Ciało Twarz Dorośli Młodzież Dzieci Niemowlęta

Wysusza, ogranicza sączenie i pochłania wydzielinę
Odbudowuje naskórek
Łagodzi uczucie dyskomfortu i zmniejsza potrzebę drapania
Dzięki zawartości cynku hamuje rozrost bakterii
Jest świetnie tolerowany przez skórę
Bezzapachowy
Nie zawiera barwników
Beżowy kolor preparatu wynika z zastosowanych składników aktywnych

Butelka 40 ml
Biologiczne działanie

Cicabio Lotion wysusza podrażnioną skórę ze skłonnościami do maceracji. Wspomaga naprawę podrażnionej skóry, działając na
każdym etapie procesu biologicznej odbudowy naskórka.

Naturalna krzemionka wysusza wydzielinę.
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 Synergiczne połączenie resveratrolu, miedzi i Centella asiatica promuje odbudowę naskórka o wysokiej jakości.
Dodatek cynku zapobiega rozrostowi bakterii.
Innowacyjna substancja aktywna AntalgicineTM błyskawicznie łagodzi uczucie dyskomfortu oraz potrzebę drapania. (*)
(*) Substancja aktywna BIODERMA

SPOSÓB UŻYCIA

Dwa razy dziennie do całkowitej regeneracji skóry

Przed użyciem lotionu dobrze wstrząśnij butelką.
Ściągnij plombę zabezpieczającą, przekręć zakrętkę, aż usłyszysz kliknięcie i otwórz butelkę.
Nakładaj na podrażnione miejsce po uprzednim oczyszczeniu. Do aplikacji użyj sterylnej gazy.
W przypadku braku poprawy skontaktuj się z lekarzem.
Przed zastosowaniem na okolicę pośladków zapytaj o radę lekarza.

Pielęgnacja pępowiny:

Przy każdej zmianie pieluszki nasącz sterylny kompres lotionem Cicabio i dokładnie oczyść skórę wokół pępowiny. Unikaj ciągnięcia, aby
nie dopuścić do krwawienia.
Pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.
Następnie owiń zacisk sterylnym kompresem, podwiń brzegi i przymocuj elastycznym paskiem lub brzegiem pieluchy do brzuszka
dziecka.
Stosuj do całkowitego wygojenia pępka. Pępowina zaschnie i odpadnie w ciągu 7 do 15 dni po narodzinach. Pediatra sprawdzi gojenie
pępka w ciągu pierwszego miesiąca życia dziecka.
UWAGI I OSTRZEŻENIA

Przed zastosowaniem preparatu i po jego użyciu umyj ręce.
Nie stosuj w przypadku wystąpienia nietolerancji.
W przypadku krwawienia bądź sączenia, natychmiast zasięgnij porady lekarskiej.
Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Cicabio Lotion nie jest produktem leczniczym.
PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ

Przechowywać w temperaturze pokojowej z dala od światła i źródeł ciepła.
Nie stosować po dacie upływu ważności podanej na opakowaniu
INGREDIENTS - SKŁAD

AQUA/WATER/EAU, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, ZINC OXIDE, SILICA, BUTYLENE GLYCOL, LITHIUM MAGNESIUM SODIUM SILICATE
NANO, MANNITOL, XYLITOL, RHAMNOSE, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, ZINC SULFATE, VITIS VINIFERA (GRAPE) VINE
EXTRACT, ASIATICOSIDE, ASIATIC ACID, MADECASSIC ACID, SODIUM HYALURONATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, COPPER
SULFATE, LAURETH-3, HYDROXYETHYLCELLULOSE, ACETYL DIPEPTIDE-1 CETYL ESTER, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE.
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