СПЕЦІАЛЬНА ЗБАГАЧЕНА ФОРМУЛА, ЩО ДОПОМАГАЄ
ВІДНОВЛЕННЮ ШКІРИ ДІТЯМ ТА ДОРОСЛИМ
NEW

Крем для запобігання попрілості
З першого дня застосування забезпечує надійний захист ніжної шкіри вашої дитини від попрілостей,
допомагає відновленню шкіри. Розроблений для догляду за шкірою при появі подразнень, попрілостей і почервоніння, заспокоює шкіру. Крем допомагає підвищенню захисної властивості шкіри і створює «бар'єр» від впливу зовнішніх факторів. ReCream (РеКрем) підсилює збереження природного
балансу вологості шкіри. ReCream (РеКрем) допомагає у догляді за молочними залозами у жінок під
час грудного вигодовування (тріщин сосків, подразнень). ReCream (РеКрем) підходить для догляду за
шкірою обличчя та в якості основи (бази) під маску чи макіяж.
Застосування: ReCream (РеКрем) придатний для зовнішнього щоденного застосування дорослим та дітям з перших днів
життя. Легкими масажними рухами нанесіть невелику кількість крему до рівномірного розподілу на чисті та сухі ділянки
шкіри, що потребують догляду. У разі необхідності повторіть
процедуру протягом дня, чи при кожній зміні підгузка.
Склад: Вода, оксид цинку, вазелін, вазелінова олія (рідкий парафін), парафін, цетеариловий спирт,
гліцерин, бджолиний віск, цетеарет-12, ланолін, екстракт алое барбаденсис, екстракт ромашки рекутіта, пропіленгліколь, олія звіробою звичайного, мигдальна олія, гідрований димер дилінолеїл/
сополімер диметилкарбонату, стеарат цинку, ароматизатор, пантенол, токоферол, феноксиетанол, етилгексилгліцерин.
Важливо: Зберігати при кімнатній температурі (від 15°C до 25°C). Тримайте в недоступному для
дітей місці. Не використовуйте у разі алергії до будь-якого компоненту ReCream (РеКрем). У разі
виникнення подразнення шкіри або будь-якої іншої алергічної реакції - негайно зверніться до лікаря. Уникайте потрапляння крему у очі або рот. При застосуванні для догляду за сосками у жінок
протягом годування груддю крем слід змити перед годуванням немовляти.
Власник торгової марки: REWELLBE SAĞLIK ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. (АТ «Ревеллбі
Саглик Урюнлері Диш Тіджарет Aнонім Ширкеті») Адреса: Bostanci Mah. Bostan Sk, Acelya apt. No: 15B
Kadikôy/Istanbul (Бостанджі р-н., вул. Бостан, апарт. «Ачелья» №:15Б Кадикей/м. Стамбул) Туреччина
Тел.: +90 216 410 27 25
Виробник: BEKA İLAÇ VE KİMYA SAN.TİC. LTD. ŞTİ. (ТОВ «БЕКА ІЛАЧ ВЕ КІМ’Я САН. ТІДЖ. ЛТД.
ШТІ.») Адреса: Akşemsettin mah, Akgül cad. Saygılı sok No:2 Sultanbeyli/İstanbul (Акшемсеттін р-н.
вул. Акгул Сайгили №2, Султанбейлі/ м. Стамбул). Країна: Туреччина. Тел.: +90 216 487 54 75
Імпортер: ТОВ «БІОКОДЕКС УКРАЇНА» 04073, м. Київ пр. Степана Бандери, 28-А. Тел: +380 44 237 77 84
Термін придатності вказаний на упаковці. Термін використання – 12 місяців від моменту відкриття.
Більш детальна інформація: www.recream.com
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ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИЛУ ПРИРОДИ

Крем

NEW

Крем для запобігання попрілості

Що таке попрілість? Попрілість — це запалення на шкірі у дорослих та дітей,
що виникає в результаті потрапляння вологи і тертя складок шкіри між собою,
з одягом чи підгузком. Це призводить до почервоніння, подразнення, набряку,
тріщинок і запалення шкірного покриву. Піт, сеча і екскременти можуть посилити проблему, також спровокувати інфекцію. Попрілостям можна запобігти
та успішно боротися з ними, зазвичай попрілості спостерігаються в ділянках
паху, сідниць, під грудьми (у жінок), складки на животі (у огрядних людей).

Чому діти страждають найбільше від попрілостей?
Шкіра у новонароджених дуже ніжна, вразлива, чутлива і вимагає особливої
уваги і догляду. Попрілість (пелюшковий дерматит) — одна з найпоширенішених пробем у догляді за немовлятами.

ReCream (РеКрем) — при щоденному застосуванні
Вам і Вашій дитині:
допомагає пом’якшити тендітну шкіру малюка
допомагає запобігти появі попрілості
допомагає прискорити відновлення шкіри
допомагає прискорити загоєння ран, тріщин
допомагає швидкій абсорбції
ReCream (РеКрем) — це комплексний підхід у боротьбі з попрілостями:
ідеальний захисний бар’єр та зволоження забезпечують — пантенол, цинк,
ланолін, вазелін, гліцерін, мигдальна олія та вітамін Е; про живлення та відновлення шкіри дбає сама природа — ромашка, алое вера, звіробій.

