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INSTRUKCJA UŻYWANIA
A LLE RG O F F ® BARIEROWA OL IWKA D O KĄ PIE LI LEC ZN IC ZYC H
Przed zastosowaniem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu
wyrobu Allergoff® Barierowa oliwka do kąpieli leczniczych. Instrukcję należy zachować, aby w razie potrzeby ponownie ją przeczytać.
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CO TO JEST ALLERGOFF® BARIEROWA OLIWKA DO KĄPIELI LECZNICZYCH
Allergoff® Barierowa oliwka do kąpieli leczniczych to wyrób medyczny
bogaty w składniki, które nawilżają, natłuszczają oraz zmiękczają skórę,
tworząc na jej powierzchni barierę ochronną łagodzącą objawy
związane z przebiegiem dermatoz różnego pochodzenia takie jak:
świąd, pieczenie i ogólny dyskomfort.

Allergoff® Barierowa oliwka do kąpieli leczniczych zalecana 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.

W JAKIM CELU WYRÓB JEST STOSOWANY

ZABURZENIA
BARIERY LIPIDOWEJ
NASKÓRKA

Patogeneza wielu dermatoz ma związek z nadmierną utratą wody
w wyniku zaburzenia bariery lipidowej naskórka (wynikającej m.in. ze zbyt małej
produkcji ceramidów – naturalnych lipidów warstwy rogowej naskórka).
Do najczęstszych objawów chorób skóry należą: stan zapalny, świąd, podrażnienie,
silne przesuszenie skóry oraz wrażliwość na czynniki zewnętrzne.
Poza leczeniem środkami farmakologicznymi, w łagodzeniu objawów niezwykle ważne jest
uzupełnienie terapii polegające na stosowaniu produktów barierowo ochronnych,
wspierających prawidłowe funkcje skóry. Mają one wpływ nie tylko na komfort pacjenta,
ale również na powodzenie terapii zasadniczej. Jednym z najważniejszych elementów
leczenia wspomagającego jest eliminowanie objawów suchości skóry
poprzez zastosowanie środków nawilżająco-natłuszczających i zmiękczających
oraz tworzenie ochrony przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.

Allergoff® Barierowa oliwka do kąpieli leczniczych
zawiera w swoim składzie naturalne oleje roślinne (olej sojowy,
olej z ogórecznika, olej lniany, kompleks olejów Omega plus), bogate
w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) silnie zmiękczające
naskórek oraz wzmacniające lipidową barierę ochronną skóry.
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Wyrób tworzy na powierzchni skóry film zabezpieczający
przed nadmierną utratą wody oraz niekorzystnym wpływem
czynników zewnętrznych.
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S K Ł A D NIKI WYRO 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.

OLEJ Z OGÓRECZNIKA
Składnik jest bogaty w kwas
y-linolenowy, silnie zmiękcza
i natłuszcza skórę.

OLEJ LNIANY
Źródło licznych nienasyconych
kwasów tłuszczowych,
uszczelnia barierę skórną.

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

S P O S ÓB UŻYWANIA
Wyrób przeznaczony do użytku zewnętrznego. Należy stosować zgodnie z instrukcją używania. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Wyrób medyczny Allergoff® Barierowa oliwka do kąpieli leczniczych może być stosowany jako dodatek do kąpieli lub aplikowany bezpośrednio na skórę.
Do wypełnionej wodą wanny dodać odpowiednią ilość oliwki do uzyskania mlecznego zabarwienia wody.
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.

A LLE RGO FF® ATOPY – INNOWAC YJN A LIN IA B E Z PA R A F IN Y

Innowacyjna

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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b ez
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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 N I A A LLE RGOFF® ATOPY ZAWIER A R ÓWN IE Ż:
ALLER GO F F ® B A R IE R OWA
EM ULSJA D O K Ą P I E L I L ECZ NI CZ YCH
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Allergoff® Barierowa emulsja
do kąpieli leczniczych zalecana jest
do codziennych kąpieli leczniczych dla osób ze skórą
wrażliwą, suchą, a także atopowym
lub łojotokowym zapaleniem skóry oraz łuszczycą.
Zawarte w emulsji składniki powlekają wrażliwą skórę
tworząc na niej nawilżająco-natłuszczającą
barierę ochronną, która łagodzi świąd,
pieczenie i ogólny dyskomfort.
Wyrób należy stosować podczas kąpieli
poprzez nałożenie jej na wilgotną skórę.
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Allergoff® Powlekająco 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.

P RZ EC IW WS K A Z A N IA
I Ś RO D K I OS 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

PRZECH OWYWANI E
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SKŁAD WYRO BU ALLERGO FF®
BARI EROWEJ O LIWKI DO KĄPI ELI LEC Z NI C Z YC H

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości

Przechowywać

Substancje główne: olej sojowy, olej słonecznikowy, olej z ogórecznika, trójgliceryd

(alergii) na składniki wyrobu.

w oryginalnym opakowaniu

kaprylowo – kaprynowy, palmitynian izopropylu, olej lniany, olejowy kompleks Omega Plus

Nie należy stosować w przypadku zakażenia skóry.

w temperaturze poniżej 25°C.

(olej słonecznikowy, olej kukurydziany, olej sezamowy, olej z orzechów makadamia,

Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu

Przechowywać w miejscu

oliwa z oliwek), oktylododekanol, olej z pestek czarnej porzeczki,

ważności umieszczonego na opakowaniu.

niedostępnym

ekstrakt z kardiospermum zielonego.

Nie stosować wyrobu w razie uszkodzenia

i niewidocznym dla dzieci.

Substancje pomocnicze: ekstrakt z liści rozmarynu, PEG-8, witamina E, kwas askorbinowy,

opakowania bezpośredniego.

palmitynian askorbylu, kwas cytrynowy, PEG-40 sorbitan peroleate, C12-13 pareth-3.

Opakowanie jednostkowe Allergoff® Barierowa oliwka do kąpieli leczniczych
Z AWA RTOŚ Ć OPA KOWA N IA

25 OC

stanowi: kartonik, butelka oraz instrukcja używania.
Wytwórca:
ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Sp. J.
Ul. Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno

Allergoff® Barierowa oliwka do kąpieli leczniczych jest wyrobem medycznym. Allergoff® jest zastrzeżonym znakiem towarowym ICB Pharma.
Data opracowania instrukcji używania: lipiec 2017
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