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DEXERYL KREM 500g
 

Cena: 44,01 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 500 g

Postać krem

Producent PIERRE FABRE

Opis produktu
 

DEXERYL KREM, 500 G

**Wskazania:**

Krem ochronny Dexeryl® jest adresowany do osób zmagających się z dolegliwościami, które wiążą się z nadmiernie przesuszoną skórą.
Wystepuje ona przy takich schorzeniach, jak: atopowe zapalenie skóry, łuszczyca czy rybia łuska.

**Opis działania:**

Starannie wyselekcjonowane składniki aktywne kremu ochronnego Dexeryl pozwalają przywrócić skórze odpowiedni poziom nawilżenia i
działają przyspieszająco na procesy regeneracyjne naskórka. Po apilikacji krem tworzy na powierzchni skóry naturalną warstwę
ochronną, która nie tylko zapobiega utracie wody ale i chroni przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Ponadto,
wykorzystany w produkcie glicerol sprawia, że zachowanie równowagi wodnej w obrębie skóry staje się znacznie łatwiejsze. Składniki
kremu Dexeryl® skutecznie redukują istniejące podrażnienia i przeciwdziałają powstawaniu nowych.

**Sposób użycia:**

Krem przeznaczony do użytku zewnętrznego.
Nałóż cienką warstwę kremu na uszkodzoną skórę raz lub dwa razy na dobę.
W razie potrzeby krem możesz stosować częściej - nawet do 6 razy na dobę.

**Składniki:**

Glicerol, wazelina biła, parafina ciekła, monostearynian glicerylu, kwas stearynowy, policykliczny dimetylosiloksan, olej silikonowy,
makrogol 600, trolamina, parahydroksybenzoesan propylu (E 216), woda oczyszczona
Kremu nie wolno stosować na rany.
Produktu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników, a szczególnie na paraben
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(parahydroksybenzoesan propylu – E216).
Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się jednoczesnego stosowania kremu i innych produktów o działaniu
miejscowym.
W razie wątpliwości należy skonsultować się z wykwalifikowanym personelem medycznym.
Krem należy przechowywać w miejscu niewidocznym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30 stopni Celsjusza.

**Wielkość opakowania:**

500 g

**Producent:**

PFDC Polska,
ul. Belwederska 20/22,
00-762 Warszawa

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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