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ZINALFAT Krem kojąco-regener 50ml
 

Cena: 44,10 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
JELFA S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: kosmetyk

 

PRODUCENT: Pharmaswiss Poland Sp. z o.o. ul. Przemys?owa 2 35-105 Rzeszów,

 

ILO??:  50 ml

 

Krem skutecznie ?agodzi i minimalizuje objawy podra?nie?, wyra?nie poprawia stan skóry w miejscu stosowania a tak?e pomaga skórze odzyska? zdrowy, naturalny wygl?d.

 

DZIA?ANIE: Zinalfat Krem ze sk?adnikami antybakteryjnymi i alantoin? u?atwia i przy?piesza regeneracj? naskórka, chroni i piel?gnuje skór? podra?nion?, z objawami
miejscowych zmian zapalnych (np. po zabiegach z zakresu dermatologii estetycznej, laserowych lub chirurgicznych, po depilacji). Koi oraz pomaga zapobiega? mikrourazom,
otarciom i podra?nieniom skóry w okolicach o wzmorzonej potliwo?ci i wilgotno?ci.
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WSKAZANIA:  Zinalfat krem ze wzgl?du na udokumentowane dzia?anie ?agodz?ce i ochronne, polecany jest szczególnie osobom o skórze wra?liwej, sk?onnej do
podra?nie? i reakcji alergicznych oraz wykazuj?cej nisk? tolerancj? na standardowe kosmetyki piel?gnacyjne.
Mo?e by? stosowany u dzieci i niemowl?t od 6-go miesi?ca ?ycia.

 

Zinalfat krem skutecznie ?agodzi i minimalizuje objawy podra?nie? (np. zaczerwienienie, uczucie sw?dzenia i napi?cie skóry, pieczenie, nadmierne z?uszczanie naskórka),

Wyra?nie poprawia stan skóry w miejscu stosowania. Pomaga skórze odzyska? zdrowy, naturalny wygl?d.

 

Zinalfat krem zawiera sukralfat, sk?adniki antybakteryjne i alantoin?. Sukralfat dzia?a koj?co oraz ?agodz?co, zwi?zki miedzi i cynku znane s? ze swoich w?a?ciwo?ci

antybakteryjnych i ochronnych, alantoina dzia?a nawil?aj?co, zmi?kczaj?co, u?atwiaj?c gojenie i regeneracj?

 

DAWKOWANIE:  Zinalfat krem nale?y stosowa? 1-2 razy dziennie na oczyszczon? i osuszon? skór?.

 

SK?AD: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Zinc Oxide, Polyglyceryl-2 Sesquiisostearate, Propylene Glycol, Cera Alba, PEG-22/Dodecyl
Glycol Copolymer, Magnesium Stearate, Aluminium Sucrose Octasulfate, Cera Microcrytallina, Aluminum Stearate, Magnesium Sulfate, Allantoin, Copper Sulfate,
Dimethicone, Disodium EDTA, Zinc Sulfate.

 

OSTRZE?ENIA: Produkt hypoalergiczny.
Produkt nie zawiera barwników, kompozycji zapachowych ani konserwantów.

 

W przypadku wyst?pienia innych, niewymienionych objawów niepo??danych, nale?y równie? poinformowa? o nich lekarza.
Przed u?yciem zapoznaj si? z tre?ci? ulotki do??czonej do opakowania b?d? skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy preparat niew?a?ciwie stosowany zagra?a
Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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