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Płyn do pielęgnacji skóry
narażonej na ucisk i otarcia
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wzmacnia skórę, która staje się odporniejsza na czynniki zewnętrzne, oraz poprawia jej naturalne funkcje.
ma właściwości antybakteryjne.
nie zawiera środków konserwujących.
jest rozpuszczalny w wodzie i nie zawiera oleju.

Producent:
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Bahnhofstraße 1a
17498 Mesekenhagen, Niemcy
Wyłączny dystrybutor:

ul. Zwycięzców 42 lok. 93
03-938 Warszawa
www.solpharm.pl

PC 30® Balsam do mycia i PC 30® Krem pielęgnacyjny to kosmetyki dostępne w aptece bez recepty.
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PC 30® Krem pielęgnacyjny, tuba 75 ml - polecany do skóry wymagającej szczególnej pielęgnacji, bardzo wysuszonej, łuszczącej się, swędzącej, pergaminowej.
Może być stosowany na całe ciało, jak i do pielęgnacji okolic intymnych. Jest łatwy w aplikacji. Pozwala skórze oddychać. Nie zawiera środków konserwujących, syntetycznych barwników i substancji zapachowych. Jest dobrze tolerowany przez osoby ze skłonnością do alergii i neurodermitu.

PC 30® Balsam do mycia, butelka 500 ml z dozownikiem - szczególnie polecany dla osób przewlekle chorych i długotrwale unieruchomionych, u których istnieje ryzyko powstawania odleżyn oraz podrażnień skóry. Odpowiedni również dla osób ze skłonnościami do alergii. Może być używany pod prysznic lub jako
dodatek do kąpieli. Przeznaczony jest do mycia całego ciała, włosów oraz higieny intymnej. Zawiera łagodne substancje myjące, nie zawiera barwników i
konserwantów.

Jako uzupełnienie pielęgnacji PC 30® V polecamy również: PC 30® Balsam do mycia, PC 30® Krem pielęgnacyjny.

SKŁADNIKI: BUTYLENE GLYCOL, AQUA, PANTHENOL, AESCULUS HIPPOCASTANUM, CHAMOMILLA RECUTITA, ROSMARINUS OFFICINALIS, ALLANTOIN, MENTHA VIRIDIS

PRZECHOWYWANIE: Środek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze nie przekraczającej 25°C.

SPOSÓB UŻYCIA: Powierzchnię skóry skropić preparatem PC 30® V, następnie lekko wmasować i pozostawić do wchłonięcia. Stosować 3 razy dziennie.
W trakcie profilaktyki zmian odleżynowych zaleca się, by nie obciążać posmarowanej powierzchni zaraz po naniesieniu preparatu.

Dekspantenol, jako prowitamina B5, regeneruje skórę i zwiększa jej elastyczność. Wyciąg z kwiatów rumianku działa łagodząco na podrażnioną skórę oraz
wpływa korzystnie na przemianę materii. Wyciąg z nasion kasztanowca zapobiega powstawaniu obrzęków. Alantoina przyspiesza proces regeneracji skóry.
1,3 Butandiol wzmacnia skórę i poprawia jej napięcie.

Do tej pory nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań i działań ubocznych.
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Preparat PC 30® V jest przeznaczony do stosowania na skórę narażoną na ucisk i otarcia w celu zapobiegania podrażnieniom i stanom zapalnym. Jest także
pomocny w przypadku już powstałych zmian na skórze wywołanych czynnikami mechanicznymi (np. ucisk i otarcie), czynnikami chemicznymi (np. pot, mocz i
kał w przebiegu nietrzymania moczu lub kału), jak również po oparzeniach I stopnia.
U pacjentów szczególnie narażonych - długotrwale unieruchomionych, stosujących protezy – preparat PC 30®V zapobiega powstawaniu odleżyn i owrzodzeń.

PC 30® V

