CutisHelp mimi EKZÉM konopný krém − 75 ml
AKTIVNÍ SLOŽKA:
Klíčovou složkou přípravku je patentově chráněný olej extrahovaný ze semen technického konopí (15%hmotnosti náplně), který se vyznačuje vynikajícími
protizánětlivými, antibakteriálními, výživovými, antioxidačními a regeneračními vlastnostmi. V kombinaci s dalšími přidanými látkami vytváří vysoce účinný
komplex pro šetrné ošetření dětské kůže při ekzému i dalších kožních projevech.
DOPORUČENÁ APLIKACE PŘI:
atopickém ekzému, kontaktní dermatitidě, solární dermatitidě, kopřivce a dalších kožních projevech alergického původu
CHARAKTERISTIKA:
Hypoalergenní krém k péči o kojeneckou a dětskou pokožku při ekzému a projevech kožní alergie. V optimální koncentraci obsahuje
extrahovaný konopný olej, který společně s dalšími aktivními látkami napomáhá k výraznému zklidnění, příjemnému průběhu aplikace a hloubkové
regeneraci kůže. Struktura krému je svými vlastnostmi podobná kožnímu mazu a tím nahrazuje funkce narušené přirozené kožní bariéry, velice dobře
se vstřebává, kůži intenzivně hydratuje, zlepšuje její elasticitu a dodává buňkám potřebnou výživu pro zajištění jejich správného vývoje a funkcí.
Krém postupně zlepšuje celkový stav kůže a posiluje její imunitní odolnost vůči vlivům alergenů; tím významně redukuje vznik akutních stavů a svými antibakteriálními
vlastnostmi aktivně zabraňuje vzniku nežádoucích infekcí při rozškrábání postižených míst. Složení krému je nadstandardně dobře tolerováno i tou nejcitlivější
novorozeneckou pletí, je k ní naprosto šetrné a pravidelným ošetřením úspěšně udržuje její zdravý vzhled a bezproblémové stadium. Neobsahuje parfém.
POUŽITÍ:
Krém nanášejte na potřebná místa nejméně dvakrát denně. Při zhoršeném stavu kůže doporučujeme aplikovat častěji podle individuální potřeby, a to především
z hlediska udržení příjemné vláčnosti a elasticity kůže. Pro komplexní péči doporučujeme další vhodné přípravky CutisHelp mimi, neboť nedráždí citlivou
kůži, podporují její zklidnění a udržování klidového stavu:
pro mytí při koupeli nebo u větších dětí při sprchování použijte konopnou mycí emulzi na tělo a vlásky a následně do kůže celoplošně vtírejte
konopný tělový balzám;
do koupele je možno dětem od narození přidávat bez obav i olejovou přísadu konopnou koupel BALNEA z řady zdravotní kosmetiky CutisHelp, která rychle
ulevuje od svědění a vytváří na pleti příjemný ﬁlm.
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Na ošetřených místech může vlivem pronikání bioaktivních látek konopného oleje a souvisejícího intenzivnějšího prokrvení zpočátku ojediněle nastat přirozené
dočasné zčervenání a svědění kůže; nejedná se o nežádoucí reakci. Uvedené příznaky obvykle nejdéle do tří týdnů zcela odezní a následně dochází k rychlému
zklidnění kůže.
Doporučujeme bezprostředně nekombinovat aplikace produktů CutisHelp s dalším kosmetickým nebo léčebným prostředkem, neboť působení extrahovaného
konopného oleje zesiluje účinek všech látek takového preparátu.
V případě nestandardních projevů nebo přetrvávání popisované reakce doporučujeme obrátit se na ošetřujícího lékaře.
Vlivem konkrétní odrůdy konopného semene se jednotlivé šarže krému i masti mohou lišit zbarvením vzhledem k přirozeným vlastnostem extrahovaného konopného oleje.

CutisHelp představuje českou značku kosmetických přípravků nové generace, která se zaměřuje především na péči při kožních problémech a onemocněních
veškeré receptury jsou vytvářeny týmem lékařů a farmaceutů tak, aby vyhovovaly náročným potřebám postižené a přecitlivělé pleti
k základní aktivní látce, extrahovanému konopnému oleji špičkové farmaceutické kvality, se přidávají nedráždivé a především lékopisné komponenty,
což zaručuje nadstandardní snášenlivost přípravků
cílem ošetření je úleva, zlepšení a udržení dobrého stavu pleti bez vedlejší zátěže organismu
CutisHelp je používána a doporučována odbornými lékaři v rámci ambulantní, klinické i lázeňské dermatologické péče
v současné době patří ke značce CutisHelp produktová řada zdravotní kosmetika a řada mimi

CutisHelp mimi je nová řada produktů, speciálně zaměřená na péči o přecitlivělou novorozeneckou a dětskou pokožku zejména při projevech kožních
problémů a onemocnění
většinu přípravků je možno používat také jako velice kvalitní a šetrnou kosmetiku k běžné péči a ochraně kůže dětí od prvního dne po narození
CutisHelp mimi využívá především působení čistého patentově chráněného extrahovaného oleje ze semen technického konopí s vynikajícími protizánětlivými,
antibakteriálními, výživovými, regeneračními a antioxidačními vlastnostmi
prioritou receptur všech přípravků je jejich hypoalergenní složení a maximální šetrnost k dětskému organismu
Více informací o produktech CutisHelp najdete na stránkách:
V každém balení jakéhokoliv přípravku CutisHelp mimi najdete milé překvapení: jeden z 14 druhů samolepících obrázků kačátka Kutíka
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