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DUCRAY DEXYANE MED. Krem kojąco-regen.100
 

Cena: 61,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka DUCRAY

Opakowanie 100 ml

Postać KREM

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Ducray Dexyane MeD, krem kojąco-regenerujący, 100 ml

Opis
Ducray Dexyane MeD Krem kojąco-regenerujący.
(Wyrób medyczny CE 0459)

Odbudowuje zmienioną barierę naskórkową
Koryguje suchość skóry i łagodzi świąd
Zmniejsza intensywność stanów zapalnych
Redukuje przyleganie bakterii
Skład
Water (Aqua), Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Butylene Glycol, Polysorbate 60, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter
(Butyrospermum Parkii Butter), Propylene Glycol, Beeswax (Cera Alba), Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, 10-Hydroxydecenoic Acid,
Caprylyl Glycol, Cetyl Alcohol, Citric Acid, Disodium EDTA, Glycyrrhetinic Acid, Guanidine Carbonate, Polyacrylate-13, Polyisobutene,
Polysorbate 20, Sclerotium Gum, Sorbitan Isostearate.

Woda (Aqua), gliceryna, trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, glikol butylenowy, polisorbat 60, masło Shea (masło z nasion Butyrospermum
Parkii), glikol propylenowy, wosk pszczeli (Cera Alba), stearynian glicerolu, stearynian PEG-100, kwas 10-hydroksydekenowy, glikol
kaprylowy, alkohol cetylowy, kwas cytrynowy, sól dwusodowa EDTA, kwas glicyretynowy, węglan guanidyny, poliakrylan-13, poliizobuten,
polisorbat, guma sclerotium, izostearynian sorbitanu.

Działanie
Kojąco-regenerujący krem jest wskazany w leczeniu egzem skórnych, w tym egzemy atopowej, egzemy kontaktowej oraz przewlekłej
egzemy skóry rąk. W przebiegu chorób o charakterze egzemy dochodzi do zmian bariery naskórkowej, co pociąga za sobą zwiększone
ryzyko wystąpienia reakcji na alergeny i substancje drażniące (takie jak suchość, podrażnienie i świąd skóry).
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 Skuteczność potwierdzona klinicznie: dexyane MeD wspomaga leczenie zmian skórnych o charakterze egzemy i zmniejsza
częstotliwość nawrotów choroby.
Krem nie pozostawia lepkiej warstwy i łatwo się rozprowadza, co sprzyja przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych przez pacjenta. Skóra
objęta egzemą odzyskuje sprężystość i komfort.

Wskazania
Egzema atopowa, kontaktowa i przewlekła egzema skóry dłoni.
Dla niemowląt w wieku od 3 miesiąca życia, dzieci i dorosłych.
Do twarzy i ciała.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Należy stosować bezpośrednio na wypryskowe zmiany zapalne, raz lub dwa razy dziennie.
Do stosowania samodzielnie lub w połączeniu z kortykosteroidami stosowanymi na skórę.

Uwagi
Tolerancja potwierdzona klinicznie.
Nie zawiera parabenów, kortyzonu ani substancji zapachowych.
Produkt został przebadany pod kątem zawartości niklu.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
PIERRE FABRE COSMETIQUE
45, place Abel - Gance, Boulonge, Francja
Paryż

Dystrybutor
PIERRE FABRE COSMETIQUE
Ul. Belwederska 20/22
Warszawa

 

Galeria
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