w trosce o zdrową skórę całej rodziny
Ochrona przed
odparzeniami
pieluszkowymi

PRODUKT

CODZIENNA
PIELĘGNACJA
I HIGIENA NOSA

CODZIENNA
PIELĘGNACJA SKÓRY
SUCHEJ, WRAŻLIWEJ
I ATOPOWEJ*

Pielęgnacja
po ekspozycji
na słońce

drobne rany
i skaleczenia

 o ekspozycji na słońce
P
Gdy skóra jest sucha,
wrażliwa i skłonna do
podrażnień

 o leczenia i odkażania
D
powierzchniowych ran
Po małych zabiegach
chirurgicznych

Suche oko

Maść

DLA KOGO
KIEDY STOSOWAĆ

TERAPIA SKÓRY
SUCHEJ,
PODRAŻNIONEJ
I ATOPOWEJ

NIEMOWLĘTA, DZIECI I DOROŚLI
 odzienna pielęgnacja
C
i ochrona przed
odparzeniami
pieluszkowymi
Wsparcie pielęgnacji
brodawek sutkowych
w trakcie karmienia
piersią

 awilżanie błony
N
śluzowej nosa
Oczyszczanie
przewodów nosowych
Wspomaganie leczenia
w ramach kataru,
przeziębień i kataru
siennego
Wspomaganie procesu
regeneracji błony
śluzowej nosa

 erapia miejscowa swęT
dzącej i zaczerwienionej
skóry
Odbudowa uszkodzonej
bariery skórnej
w przypadku:
- atopowego zapalenia
skóry
- alergicznego kontaktowego zapalenia skóry
- kontaktowego zapalenia
skóry z podrażnienia

 ielęgnacja skóry
P
atopowej całego ciała
w okresach między
zaostrzeniami
Wzmacnianie bariery
ochronnej w przypadku
skóry suchej, wrażliwej
i skłonnej do podrażnień

DOROŚLI
 awilżenie, pielęgnacja
N
i ulga dla suchych oczu
Po badaniach
okulistycznych
Podczas stosowania
soczewek kontaktowych

Wszystkie produkty marki Bepanthen® zawierają dekspantenol, który wspomaga naturalne procesy regeneracyjne
SKŁAD

 ekspantenol 5%
D
Lanolina

 ekspantenol 3,5%
D
Roztwór izotoniczny
soli morskiej

 ekspantenol 3,5%
D
Lipidy pielęgnacyjne
Specjalna technologia
Lipidów Lamelarnych
(Lamellar Lipid
Technology)-LLT

 ekspantenol 2,5%
D
Prebiotyk
Naturalne oleje
(olej z rokitnika
i oliwa z oliwek)
Witamina B3

 ekspantenol 5%
D
Lanolina
Lipidy pielęgnacyjne

 ekspantenol 5%
D
Chlorheksydyna 0,5%

 ekspantenol 2%
D
Hialuronian sodu 0,15%

DOSTĘPNE
OPAKOWANIA
STATUS

30 g, 100 g

20 ml

20 g, 50 g

150 ml

30 g, 100 g

30 g

10 x 0,5 ml, 10 ml

Kosmetyk

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Kosmetyk

Kosmetyk

Lek OTC

Wyrób medyczny

w trosce o zdrową skórę całej rodziny

PRODUKT

BEZPIECZEŃSTWO

DZIAŁANIE

Ochrona przed
odparzeniami
pieluszkowymi

CODZIENNA
PIELĘGNACJA
I HIGIENA NOSA

TERAPIA SKÓRY
SUCHEJ,
PODRAŻNIONEJ
I ATOPOWEJ

CODZIENNA
PIELĘGNACJA SKÓRY
SUCHEJ, WRAŻLIWEJ
I ATOPOWEJ*

Pielęgnacja
po ekspozycji
na słońce

drobne rany
i skaleczenia

Suche oko

Bepanthen®
Baby

Bepanthen®
Baby Woda Morska

Bepanthen®
Sensiderm Krem

Bepanthen®
Sensiderm Daily
Care

Bepanthen®
Derm Krem

Bepanthen®
Plus Krem

Bepanthen® Eye
Krople do oczu

NIE ZAWIERA
SKŁADNIKÓW
ANTYSEPTYCZNYCH
Nie zawiera tlenku cynku, który może zaburzać
naturalną mikroflorę
skóry1.
Oczyszczona lanolina
tworzy na pupie trwałą
warstwę ochronną, pozwalając jednocześnie
skórze oddychać.
WSPOMAGA REGENERACJĘ BRODAWEK
SUTKOWYCH
W CZASIE KARMIENIA

NAWILŻA
i OCZYSZCZA
Izotoniczny roztwór soli
morskiej oczyszcza błonę śluzową nosa. Dekspantenol chroni przed
utratą wilgoci, pokrywa
błonę śluzową nosa
cieniutką warstewką,
umożliwiając naturalną
regenerację tkanki.
Nawilżenie wysuszonej
śluzówki nosa zapewnia
zachowanie jej naturalnych właściwości
obronnych.

ŁAGODZI ZACZERWIENIENIE. ULGA
W SWĘDZENIU
W 30 MIN.
Specjalne lipidy LLT
(o strukturze lamelarnej)
z Bepanthen® Sensiderm
Krem dokładnie wpasowują się w cement
międzykomórkowy
i odbudowują go. Krem
jednocześnie łagodzi
świąd i powoduje regenerację bariery skórnej,
co sprzyja zdrowieniu
skóry i zmniejsza chęć
drapania się.

KREM PREBIOTYKOWY
DO INTENSYWNEJ
PIELĘGNACJI SKÓRY
SUCHEJ I ATOPOWEJ
Wydłuża okres remisji
przynajmniej o 3 miesiące2.
Unikalna formuła
Dermo-Obrona wspiera
prawidłową mikroflorę
oraz barierę skóry, zapewniając długotrwałe
nawilżenie (do 24h).

PODWÓJNE DZIAŁANIE
NAWILŻAJĄCE
Pielęgnacyjny dekspantenol koi i łagodzi
skórę po ekspozycji na
promienie słoneczne.
Delikatna i lekka formuła
zawierająca jedynie 10%
lipidów nawilża skórę
i zabezpiecza przed
przeznaskórkową utratą
wody. Chroni przed
wysuszaniem.

CHRONI PRZED
Zakażeniami
Chlorheksydyna jest
substancją odkażającą.
Specjalna formuła
Bepanthen® Plus Krem
chroni przed rozwojem
zakażenia w miejscu
skaleczenia lub uszkodzenia skóry.

DZIAŁANIE NA
POZIOMIE WSZYSTKICH
WARSTW FILMU
ŁZOWEGO
Bepanthen® Eye
zapewnia intensywne
nawilżenie suchych
i podrażnionych oczu
oraz stwarza warunki do
naturalnej regeneracji
powierzchni oka.
Hialuronian sodu tworzy
żelową strukturę, która
długotrwale utrzymuje
się na powierzchni
oka, chroniąc je przed
wysuszeniem.

1. B
 ez substancji
zapachowych
2. Bez barwników

3. Przebadany
pod kątem
bezpieczeństwa

Chlorheksydyna, zawarta w kremie Bepanthen® Plus, dezynfekuje, a dekspantenol wspomaga naturalne procesy regeneracyjne skóry i przyspiesza gojenie. Bepanthen® Plus (Dexpanthenolum + Chlorhexidini hydrochloridum), (50 mg + 5 mg)/g, krem. Wskazania: leczenie i odkażanie powierzchniowych ran różnego rodzaju, gdy istnieje ryzyko zakażenia (np. zadrapania, skaleczenia, otarcia, pęknięcia skóry, oparzenia, odparzenia, zapalenia skóry). Leczenie ran po małych zabiegach chirurgicznych. Dawkowanie i sposób podawania: Do stosowania miejscowego na skórę. Nakładać produkt leczniczy kilka razy na dobę, zależnie od potrzeb, na oczyszczone rany lub miejsca objęte zapaleniem. Nie jest konieczne stosowanie opatrunku. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować w przypadku przerwania błony bębenkowej. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Nie należy stosować produktu leczniczego Bepanthen® Plus na duże, głębokie i zakażone rany.
W takich przypadkach pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować jednocześnie z innymi środkami odkażającymi. Unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami, uszami i błonami śluzowymi. Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego, alkoholu stearylowego i lanoliny produkt leczniczy może powodować miejscowe reakcje skórne (np.
kontaktowe zapalenie skóry). Bepanthen® Plus nie powinien być stosowany na podrażnienia skórne, które nie są podatne na zakażenie (np. oparzenia słoneczne). W takich sytuacjach zaleca się stosowanie Bepanthen® krem lub maść. Działania niepożądane: Mogą wystąpić alergiczne reakcje skórne, takie jak zapalenie kontaktowe skóry, zapalenie alergiczne skóry, świąd,
rumień, wyprysk, wysypka, pokrzywka, podrażnienie skóry i pęcherzyki na skórze w miejscu aplikacji. Może wystąpić nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny (potencjalnie zagrażający życiu) z nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych oraz objawami klinicznymi, takimi jak: zaburzenia oddychania, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę (wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd), układ pokarmowy, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy (zaburzenia pracy serca). Pozwolenie MZ nr R/6837. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu
lekarza – OTC. V3/23.03.2012/MT

*Stosowanie Bepanthen® Sensiderm Daily Care w okresie remisji wydłuża okres między zaostrzeniami. Stettler et al.; J Dermatolog Treat 2017; 28(8): 774–779.
1.Padmavathy et al.; Sci. Technol. Adv. Mater. 9 (2008).
2.Stettler H et al. A new topical panthenol-containing emollient for maintenance treatment of childhood atopic dermatitis: results from a multicenter prospective study. J Dermatolog Treat 2017; 28(8): 774–779.
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