Dermasyst.

Verzorgwijzer

(Zeer) droge huidaandoeningen kunnen nogal wat impact hebben op uw leven.
Smeren, smeren, smeren is vrijwel altijd het devies. Elke dag weer …
En als dat dan toch moet, kun je het maar beter zo prettig mogelijk maken – op
de juiste manier en met een passend huidverzorgingsproduct.
Lichaam
Hydrofiele crèmes hydrateren de huid vaak niet voldoende en kunnen leiden tot
verdere uitdroging. Vetcrèmes (hydrofobe crèmes, w/o) vormen een film op de
huid die een milde vorm van occlusie veroorzaakt, met een stijging van de
hydratatiegraad en diepere penetratie tot gevolg. I-basis is een echte vet
crème, trekt snel in de huid, verzacht de huid en herstelt de vochtbalans.
I-basis is bijzonder geschikt voor afwisselend gebruik met een geneesmiddel
bij droge huidaandoeningen en vanwege het lipidenprofiel bovendien geschikt
voor de verzorging van de getinte (gepigmenteerde) droge huid.
Handen
Veelvuldig handen wassen maakt de huid van de handen extreem droog.
Huizinga crème is bijzonder geschikt voor de verzorging van droge handen. Zij
heeft een vetinbrengende werking en beschermt de huid bovendien tegen uitdroging. De samenstelling met lichaamseigen melkzuur verbetert de hydratatie
van de huid door de lokale toepassing ervan en door de Arachis Hypogaea
werkt deze crème verzachtend. De huid wordt weer zacht en soepel. Huizinga
crème bevat geen conserveermiddelen en is ook zeer geschikt voor de gevoelige huid.
Ook in bad of douche
Cetomacrogolzalf met 3% melkzuur (wascrème) kan vanwege de reinigende en
verzorgende werking worden toegepast bij wassen of douchen - in plaats van
zeep. Was de huid eerst met water, smeer daarna in met de zalf en spoel vervolgens af. Lichaamseigen melkzuur is toegevoegd om de zuurgraad van de
huid - en daarmee het natuurlijk evenwicht - in balans te houden. Bovendien
heeft het een sterk hydraterend effect.
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Bad of douche

