Emolivan™

Νέα καινοτόμα φυσική βάση cold cream

Η Emolivan™ είναι μια φυσική W/O βάση cold cream. Η συγκεκριμένη βάση είναι κατάλληλη για
ασθενείς με πολύ ξηρό και προσβεβλημένο δέρμα εξαιτίας της ενυδατικής και προστατευτικής
της δράσης. Η Emolivan ™ είναι ιδανική βάση για παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων έχοντας
συμβατότητα με ένα ευρύ φάσμα φαρμακευτικών ουσιών (APIs και DCIs). Η Emolivan™ έχει
σχεδιασθεί σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της δερματολογίας και με τις
πρόσφατες επιστημονικές μελέτες αναφορικά με την ασφάλεια των συστατικών που
χρησιμοποιούνται σε σκευάσματα τοπικής εφαρμογής και είναι απαλλαγμένη από επιβλαβή,
μη χρησιμοποιούμενα, αμφιλεγόμενα συστατικά.

νέο προϊόν

Emolivan™

Φυσική βάση cold cream
• Σύνθεση ελεύθερη βορικών με φυσικό γαλακτωματοποιητή
• Πλούσια σε ω-6 λιπαρά οξέα και βιταμίνη Ε
• Μη λιπαρή με ευχάριστη αίσθηση στο δέρμα και εύκολη
απορρόφηση
• Εξαιρετικές προστατευτικές και ενυδατικές ιδιότητες
• Ιδιαίτερα κατάλληλη για πολύ ξηρό και προσβεβλημένο δέρμα
• Μοναδική ιδιότητα απορρόφησης ύδατος για ευελιξία στην
παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων
• Συμβατή με ένα ευρύ φάσμα φαρμακευτικών ουσιών
• Απλή παρασκευαστική διαδικασία 3 σταδίων
Τύπος δέρματος
Ξηρό δέρμα
Πολύ ξηρό δέρμα
Προσβεβλημένο δέρμα

TIP
Ασφαλής στη χρήση και από ευάλωτες ομάδες λόγω των
αποκλειστικά ασφαλών συστατικών που περιέχει χωρίς να
προκαλεί αλλεργίες όπως μπορεί να προκαλέσει η κοινή cold
cream.

Εγγραφείτε στη βάση δεδομένων Compounding Matters και βρείτε
40 εξατομικευμένες συνταγές με την Εmolivan™ με έλεγχο
σταθερότητας και βιβλιογραφικές αναφορές.
Κάντε κλικ εδώ

Fagron Advanced Derma vs κλασικές βάσεις
Οι βάσεις Fagron
Advanced Derma δεν
περιέχουν:

Cold Cream O/W

Versatile™ Rich

Emolivan™

Ξηρό δέρμα

Ξηρό δέρμα

Πολύ ξηρό δέρμα

Πολύ ξηρό δέρμα

Προσβεβλημένο δέρμα

Προσβεβλημένο δέρμα

Methylparaben
Sodium lauryl sulfate

Propylene glycol
Propylparaben
Vaseline
Συστατικό που δεν υπάρχει
Συστατικό που υπάρχει
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