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BAIKADERM krem 35g
 

Cena: 14,08 PLN

Opis produktu
 

BAIKADERM krem (1,33g+1g)/100g 35g

Informacje ogólne:
Baikaderm jest to krem zawierający zespół flawonów izolowanych z korzenia tarczycy bajkalskiej (Scutellaria baicalensis G.) oraz
alantoinę. Działanie przeciwzapalne zespołu flawonów oparte jest na hamowaniu syntezy komórkowych mediatorów zapalenia. Ponadto
zespół flawonów hamuje wydzielanie histaminy i zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych, dzięki czemu łagodzi obrzęk
towarzyszący stanom zapalnym. Alantoina działa przeciwzapalnie poprzez zmniejszenie napływu komórek zapalnych. Ponadto
alantoina korzystnie wpływa na proces gojenia i regeneracji skóry, zwiększając wytwarzane kolagenu w miejscu uszkodzenia oraz
stymuluje tworzenie nowej tkanki o prawidłowej strukturze.
Wskazania do stosowania:

leczeniu stanów zapalnych skóry objawiających się zaczerwienieniem, obrzękiem, świądem, bólem i suchością, w tym także w
stanach zapalnych o nieznanej etiologii bez przerwania ciągłości skóry,
łagodzeniu podrażnień skóry powstałych w wyniku np. ukąszenia owadów, depilacji, niewielkich otarć naskórka, lekkich oparzeń
termicznych i słonecznych, zmian rumieniowych powstałych w następstwie ekspozycji skóry na promienie UV np. po fototerapii
oraz podrażnień skóry środkami chemii gospodarczej,
leczeniu uzupełniającym w terapii trądziku grudkowo-krostkowego.

Skład:
100 g kremu zawiera:
Substancje czynne:
Zespół flawonów izolowanych z korzenia Scutellaria baicalensi 1,33 g
Alantoina (Allantoinum) 1,00 g

Substancje pomocnicze: Polioksyetylenowany alkohol cetylowo-stearylowy, glicerolu monostearynian, alkohol stearylowy, oktylu
stearynian, kaprylu trójglicerynian, decylu oleinian, glicerol (E 422), karbomer, sodu węglan bezwodny, propylu parahydroksybenzoesan,
metylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Sposób użycia:
Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia (zewnętrznie): jednorazowo stosować na nieuszkodzoną skórę słupek kremu o długości ok. 2
cm. Smarować kremem zmienione chorobowo miejsca 3 – 4 razy dziennie.

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować w przypadku uszkodzeń skóry oraz nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Nie stosować na zmiany skórne w okresie ostrego stanu zapalnego z obecnością zmian sączących.
Lek nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 12 lat.
Ze względu na nieznane ryzyko stosowania preparatu na skórę u kobiet w okresie ciąży i karmienia, nie zaleca się stosowania w tych
okresach.
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