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INSTRUKCJA UŻYWANIA
ALLERGOFF® BARIEROWA EMULSJA DO KĄPIELI LECZNICZYCH
Przed zastosowaniem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu
wyrobu Allergoff® Barierowa emulsja do kąpieli leczniczych. Instrukcję należy zachować, aby w razie potrzeby ponownie ją przeczytać.
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CO TO JEST ALLERGOFF® BARIEROWA EMULSJA DO KĄPIELI LECZNICZYCH
Allergoff® Barierowa emulsja do kąpieli leczniczych
to wyrób medyczny, bogaty w składniki, które powlekają wrażliwą skórę,
tworząc na niej nawilżająco-natłuszczającą barierę ochronną.
Powstały w ten sposób film łagodzi objawy związane z przebiegiem
dermatoz różnego pochodzenia takie jak: świąd, pieczenie
i ogólny dyskomfort.

Allergoff® Barierowa emulsja do kąpieli leczniczych zalecana jest
do codziennych kąpieli dla osób ze skórą wrażliwą, suchą oraz jako
uzupełnienie zasadniczej terapii atopowego zapalenia skóry (AZS),
a także w celu łagodzenia objawów innych dermatoz,
takich jak: łojotokowe zapalenie skóry oraz łuszczyca.

W JAKIM CELU WYRÓB JEST STOSOWANY

JAK MYĆ SKÓRĘ
Z ZABURZENIAMI
FUNKCJI
BARIEROWYCH?

Wiele dostępnych na rynku środków do mycia ciała zawiera w swoim składzie szkodliwe związki
powierzchniowo czynne, które naruszają naturalną barierę lipidową, przez co podrażniają i wysuszają skórę.
Jest to szczególnie groźne dla osób ze skórą suchą, wrażliwą oraz osób zmagających się z różnego typu
dermatozami. Objawy wielu chorób skóry, jak na przykład uczucie suchości, podrażnienie, świąd,
wynikają z zaburzenia prawidłowej funkcji barierowej skóry, wynikającej m.in. ze zbyt małej produkcji
ceramidów (naturalnych lipidów) zawartych w warstwie rogowej naskórka. W konsekwencji dochodzi
do nadmiernej utraty wody z powierzchni skóry. Stosowanie codziennych kąpieli leczniczych
mających na celu łagodne przemywanie skóry atopowej jest zalecane jako wspomaganie leczenia
zasadniczego dermatoz, a także jest niezwykle ważne dla powodzenia terapii i komfortu pacjenta.
Jednym z najważniejszych elementów leczenia uzupełniającego jest eliminowanie objawów suchości
skóry, poprzez zastosowanie produktów barierowych o właściwościach nawilżająco-zmiękczających.

Allergoff® Barierowa emulsja do kąpieli leczniczych
zawiera w swoim składzie jedynie łagodne
surfaktanty, dlatego nie tylko nie niszczy
naturalnego płaszcza ochronnego naszej skóry,
a dzięki obecności substancji tłuszczowych
(m.in. olejowego kompleksu Omega plus)
wspomaga także jego odbudowę.
Zastosowane składniki tworzą barierę ochronną,
dzięki czemu skóra jest lepiej chroniona przed
niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych.

Zastosowanie substancji silnie nawilżających
(takich jak mocznik, liczne oleje naturalne)
w emulsji łagodzi uczucie suchości i świądu
po kąpieli. Ochronne działanie wyrobu jest
także związane z obecnością prebiotyku –
oligosacharydów wspomagających
rozwój fizjologicznej flory bakteryjnej skóry,
co ogranicza rozwój flory patogennej.

Zapewnienie odpowiedniego
mikrośrodowiska skóry (poprzez nawilżenie,
natłuszczenie, rozwój prawidłowej flory
bakteryjnej) jest bardzo ważne w wspieraniu
naturalnych procesów regeneracyjnych
zachodzących w skórze.

SKŁ A DN I K I W YRO BU
DEFENSIL PLUS
Kompleks zawierający olej z nasion
czarnej porzeczki, wyciąg
z kardiospermum zielonego, koncentrat
oleju słonecznikowego, który chroni
uszkodzoną barierę skórną,
łagodzi uczucie podrażnienia,
suchości i świądu skóry.

0%

OLEJOWY KOMPLEKS OMEGA PLUS
Zawiera dobroczynne kwasy
tłuszczowe z nasion słonecznika,
kukurydzy, sezamu, oliwy z oliwek
i oleju makadamia, które wspomagają
odbudowę naturalnego płaszcza
ochronnego skóry.

PREBIOTYKI
Składnik jest mieszaniną
naturalnych polisacharydów inuliny
oraz gluko-oligosacharydu,
które wspomagają rozwój
fizjologicznej flory bakteryjnej
skóry, a tym samym ograniczają
rozwój flory patogennej.

MOCZNIK
Intensywnie nawilża skórę.
Jest jednym z głównych składników
Naturalnego Czynnika Nawilżenia NMF (Natural Moisturizing
Factor). NMF chroni płaszcz lipidowy
odpowiedzialny za prawidłowe
funkcjonowanie bariery skórnej.

Wyrób nie zawiera:
parafiny, surowców ropopochodnych, substancji zapachowych, barwników ani parabenów.

rób nie zawiera
parafiny,
ropopochodnych, substancji zapachoSP OS
ÓB Usurowców
Ż Y WANIA
wych,
Wyrób przeznaczony do użytku zewnętrznego. Należy stosować zgodnie z instrukcją używania. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W czasie kąpieli nanieść emulsję na wilgotną skórę. Kąpiel powinna trwać kilkanaście minut.
Po kąpieli skórę należy delikatnie osuszyć ręcznikiem – przykładając ręcznik, nie pocierając.
Po kąpieli zalecane jest dodatkowe zastosowanie Allergoff® Powlekająco barierowego kremu do ciała.

Należy unikać
kąpieli w gorącej
wodzie.

ALLE RG O F F ® ATOPY – INNOWAC YJ N A LIN IA B E Z PA R A F IN Y
Parafina jest podstawowym składnikiem wielu preparatów do pielęgnacji skóry. Jest substancją ropopochodną, która w rzeczywistości
tworzy na skórze powłokę zaburzającą jej prawidłowe funkcjonowanie. W odróżnieniu od olejów naturalnych parafina nie zawiera żadnych
właściwości odżywczych oraz blokuje wchłanianie się innych składników. Przy dłuższym stosowaniu przyczynia się
do zwiększonej produkcji sebum, powstawania zaskórników, sprzyja namnażaniu bakterii beztlenowych i doprowadza do przesuszenia skóry.
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Preparaty linii Allergoff® atopy nie zawierają parafiny, wazeliny i innych składników ropopochodnych. Wyroby oparte są na naturalnych olejach,
które spełniają właściwie wymagania ochronne zalecane dla skóry atopowej, bardzo suchej oraz z problemami różnego rodzaju dermatoz.

L I NIA ALLE RG O F F ® ATO PY ZAWIERA RÓWN IE Ż:
ALLE RG OFF® B AR I E R OWA O L IWK A
DO KĄP I ELI L EC Z N I CZ YCH
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Allergoff® Barierowa oliwka do kąpieli leczniczych
zalecana jest do stosowania wspomagająco
do codziennych kąpieli osób ze skórą wrażliwą,
suchą, a także atopowym lub łojotokowym
zapaleniem skóry oraz łuszczycą.
Zawarte w oliwce składniki nawilżają, natłuszczają
oraz zmiękczają skórę, tworząc barierę ochronną
łagodzącą objawy związane z przebiegiem dermatoz.
Allergoff® Barierowa oliwka do kąpieli leczniczych
może być stosowana jako dodatek do kąpieli
lub aplikowana bezpośrednio na skórę.

krok

Allergoff® Powlekajaco barierowy krem do ciała zalecany
jest jako uzupełnienie zasadniczej terapii atopowego zapalenia
skóry (AZS), a także w celu łagodzenia objawów
innych dermatoz, takich jak: łuszczyca,
łojotokowe zapalenie skóry oraz w przypadkach
skóry bardzo suchej i wrażliwej.Wyrób bogaty jest
w składniki, które powlekają wrażliwą skórę,
tworząc na jej powierzchni nawilżająco - natłuszczającą
barierę ochronną. Powstały w ten sposób film łagodzi
objawy związane z przebiegiem dermatoz różnego
pochodzenia takie jak: świąd, pieczenie i ogólny dyskomfort.

PR ZEC IW W S K A Z A N I A
I Ś R O DK I O S T ROŻ N OŚ CI
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ALLE RGOFF® P OWLE K AJĄCO
B ARI E ROW Y K RE M DO CI AŁ A

PRZ ECHOWYWANI E
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SKŁAD WYRO BU ALLERGO FF®
BARI EROWA EMULSJA DO KĄPI ELI LECZNI CZYC H

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości

Przechowywać

Substancje główne: mocznik, trójgliceryd kaprylowo – kaprynowy, oliwa z oliwek,

(alergii) na składniki wyrobu.

w oryginalnym opakowaniu

erucynian oleilu, inulina, alfa-glukan, oktylododekanol, olej z pestek czarnej porzeczki,

Nie należy stosować w przypadku zakażenia skóry.

w temperaturze poniżej 25°C.

olej słonecznikowy, ekstrakt z kardiospermum zielonego,

Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu

Przechowywać w miejscu

olejowy kompleks Omega Plus (olej słonecznikowy, olej kukurydziany,

ważności umieszczonego na opakowaniu.

niedostępnym

olej sezamowy, olej z orzechów makadamia, oliwa z oliwek).

Nie stosować wyrobu w razie uszkodzenia

i niewidocznym dla dzieci.

Substancje pomocnicze: woda, propanodiol, wersenian dwusodowy, benzoesan sodu,

opakowania bezpośredniego.

guma ksantanowa, 1,2-heksanodiol, kwas mlekowy, alkohol cetearylowy, stearynian glicerolu,
cytrynian stearynianu gliceryny, distearynian pentaerytrytylu, kopolimer kwasu akrylowego
i alkilometakrylanu o długości łańcucha C12-22, PEG-8, tokoferol, palmitynian askorbylu, kwas
askorbinowy, kwas cytrynowy, ekstrakt z liści rozmarynu, lauroilosarkozynian
sodu, kokamidopropylobetaina, wodorotlenek sodu.
Opakowanie jednostkowe Allergoff® Barierowa emulsja do kąpieli leczniczych

ZAWA RTOŚ Ć OPA KOWA N IA

25 OC

stanowi: kartonik, tuba oraz instrukcja używania.

Wytwórca:
ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Sp. J.
Ul. Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno
Allergoff® Barierowa emulsja do kąpieli leczniczych jest wyrobem medycznym. Allergoff® jest zastrzeżonym znakiem towarowym ICB Pharma.
Data opracowania instrukcji używania: lipiec 2017
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