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PEZODERM VÉDŐKRÉM KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
MIÉRT VÁLASSZA A PEZODERM
VÉDŐKRÉMET?
A PEZODERM® VÉDŐKRÉM egy modern
felfogásban megkomponált, és előállított
finom krémes állagú, és tetszetős csomagolású termék. Mindennapi és általános
h a s z n á l a t ra j ava s o l t k ré m , m e l y
nélkülözhetetlen minden háztartásban.
Tápláló növényi hatóanyagainak, jojobaolaj
és avokádó olaj, napraforgó olaj és levendula olaj tartalmának, A, B5, D, E vitamin
tartalmának köszönhetően puhítja a bőrt,
elősegíti a hámosodást, a hámsejtek regenerálódását. Használata során a
védőkrém légáteresztő filmréteget alkot,
ezzel megakadályozza, hogy a nedvesség
érintkezzen a bőrrel, az így kialakult réteg
víztaszító védőréteget képez a bőrön. Ez a
víztaszító védőgát óvja a bőrt a túlzott nedvesség, valamint különböző baktériumok
és gombák hatása ellen. Parabén mentes,
Pantenolt és A, B5, D, E-vitamint tartalmaz.
A PEZODERM® VÉDŐKRÉM alkalmazható
hámsérülések, horzsolások, enyhe égési és
fagyási sérülések, enyhe napégés, valamint
irritált és kipirosodott bőr esetén. Ápolja az
ekcémás, aknés pattanásos bőrt. Védi a
pelenkával fedett bőrterületet. Bőrvédő
hatású felfekvések a mozgáskorlátozott
időskorúak és az inkontinenciában
szenvedők esetében.

A BŐRGYÓGYÁSZ JAVASLATA: AJÁNLJUK AZ
EGÉSZ CSALÁDNAK.
Bőrünk minden korban érték, fontos, hogy óvjuk, védjük a mindennapokban. A PEZODERM® VÉDŐKRÉM kicsiknek és nagyoknak egyaránt
használható. Összetevői révén az érzékeny bőrűek is használhatják. Benne
található Jojobaolaj viaszos észterei nagyon hasonlítanak az emberi bőr
által termelt faggyú észtereihez (mely a bőrünket védő hidrolipid film
része), így kiválóan erősíti a bőr védelmi funkcióit, gyulladáscsökkentő,
bőrkondicionáló hatásúak. Az avokádó olaj tartalma kiválóan ápolja a
száraz, kirepedezett, ekcémás bőrt is, elősegíti a sejtmegújulást, így alkalmazzák érzékeny, gyulladásra hajlamos bőr esetén, illetve hegek
kezelésére is. A napraforgóolaj tartalma miatt hatékony emollient anyag,
mely hatásos lehet irritált vagy kiszáradt bőr természetes védőrétegének a
helyreállításában, erősítésében. Vitamin és Bisabolol tartalma miatt kiváló
gyulladáscsökkentő, bőrnyugtató hatású, segít a bőr védőrétegének fenntartásában.
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ALKALMAZÁS:
A PEZODERM® VÉDŐKRÉM általános mindennapi használatra javasolt krém. Vékony rétegben egyenletesen vigye fel az érintett bőrfelületre napi 3-5 alkalommal. Figyeljünk arra, hogy szembe, és
nyálkahártyára ne kerüljön. Külsőleg alkalmazandó!
★HÁMSÉRÜLÉSEK, HORZSOLÁSOK ÁPOLÁSA: Puhítja a bőrt,

elősegíti a hámosodást, a hámsejtek regenerálódását.

★ENYHE ÉGÉSI ÉS FAGYÁSI SÉRÜLÉSEK, ENYHE NAPÉGÉS: Kiválóan

erősíti a bőr védelmi funkcióit, gyulladáscsökkentő, bőrkondicionáló hatású. Elősegíti a hámosodást, a hámsejtek regenerálódását.

★EKCÉMÁS-PATTANÁSOS BŐR ÁPOLÁSA: Kiválóan ápolja a száraz,

kirepedezett, ekcémás bőrt is, elősegíti a sejtmegújulást, így alkalmazzák érzékeny, gyulladásra hajlamos bőr esetén, gyulladáscsökkentő, bőrnyugtató hatású. Segít a bőr védőrétegének fenntartásában.

★BABA POPSI ÁPOLÁSÁRA ÉS PELLENKÁS TERÜLET VÉDELME:

★ BŐRGYÓGYÁSZATILAG TESZTELT
★ PARABÉN ÉS SZULFÁT MENTES
★ NEM TESZTELTÜK ÁLLATOKON
★ GYÁRTJA ÉS FORGALMAZZA:
PEZOMED KFT
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Víztaszító védőréteget képez a bőrön, megelőzi és enyhíti a pelenka okozta irritációt, védi a széklet és vizelet irritációjával szemben.
Természetes hatóanyagai enyhítik a bőr kipirosodását, segítik a
gyógyulását. Kiváló gyulladáscsökkentő, bőrnyugtató hatású,
segít a bőr védőrétegének fenntartásában.

