CutisHelp mimi Konopná mycí EMULZE − 200 ml
představuje kombinaci nedráždivých mycích přísad a patentově chráněného oleje extrahovaného ze semen technického konopí s vynikajícími protizánětlivými,
antibakteriálními, výživovými, antioxidačními a regeneračními vlastnostmi
DOPORUČENÁ APLIKACE PŘI:
citlivé a přecitlivělé, suché a podrážděné dětské kůži
atopickém ekzému, seboroické dermatitidě a dalších kožních problémech
CHARAKTERISTIKA:
Šetrná emulze je určena pro každodenní mytí citlivé a přecitlivělé dětské pleti a vlásků zejména při kožních problémech, neobsahuje žádné dráždivé mycí
složky a zásadně nenarušuje přirozenou ochrannou bariéru kůže, jemně a účinně zbavuje nečistot a poskytuje důležité hydratační a regenerační látky. Přítomný
konopný olej navíc přispívá ke zklidnění, výživě a posílení odolnosti kůže vůči vlivům vnějšího prostředí. Hypoalergenní složení emulze je nadstandardně dobře
tolerováno i nejcitlivější pletí novorozenců při atopickém ekzému, seboroické dermatitidě i dalších kožních onemocněních.
Přípravek je možno pro děti používat běžně v rámci velice kvalitní péče bez rizika podráždění a nežádoucího vysoušení pleti. Obsahuje bezalergenní parfém.
POUŽITÍ:
Přípravek protřepejte a přiměřené množství roztírejte na vlhké pokožce nebo do vlásků jako běžný tělový nebo vlasový šampon, až se vytvoří jemná pěna, kterou
následně opláchněte čistou vodou. Konopná emulze nedráždí oči, ale neměla by se do nich zbytečně dostávat; v případě vniknutí do očí je vypláchněte vodou.
Komplexní péči doporučujeme doplnit o další vhodné přípravky CutisHelp mimi, neboť nedráždí citlivou kůži, podporují její zklidnění a udržování klidového stavu:
po mytí doporučujeme aplikovat celoplošně konopný tělový balzám, který pokožku ideálně zvláčňuje, zklidňuje a regeneruje,
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.
V případě kožních problémů doporučujeme:
pro docílení požadovaného zklidňujícího efektu (při podrážděné kůže, atopickém ekzému, kopřivce nebo alergické reakci) aplikovat na postižená místa následně
konopný krém CutisHelp mimi EKZÉM;
pro ochranu zadečku v plenkách a při opruzeninách aplikovat konopný krém CutisHelp mimi OPRUDÍK.
V každém případě je vhodné použití přípravků CutisHelp mimi konzultovat s Vaším pediatrem.
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.
V případě nestandardních projevů nebo přetrvávání popisované reakce doporučujeme obrátit se na ošetřujícího lékaře.

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
značka 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 15 druhů samolepících obrázků kačátka Kutíka

