
crème cremă

iritații • prurit • înțepături de insecte

În cazul iritaţiilor sau arsurilor solare la 
nivelul pielii se recomandă evitarea expunerii 
prelungite la soare în perioada în care pielea 
este iritată. Extractele ce intră în compoziţia 
Calmiderm   conţin alcool: poate să apară o 
senzaţie de usturime la aplicarea pe rană şi 
se recomandă precauţie atunci când se 
aplică aproape de zona ochilor. Nu va fi 
aplicată pe pielea cu arsuri severe. Anumite 
persoane pot fi sensibile la una sau mai 
multe dintre componentele Calmiderm 
(muşețel, gălbenele, lavandă). În acest caz, 
întrerupeţi imediat utilizarea.

Tub conţinând 40 g ℮  

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE

PRECAUŢII

 

COMPOZIŢIEiritaţiile şi facilitează refacerea echilibrului pielii.

®

®     RECOMANDATĂ PENTRU:
•  pielea iritată, înroşită, zgârieturi;
•  mâncărimi, întepăţuri de insecte sau plante;
•  pielea afectată în urma expunerii excesive 

la frig sau la soare;
•
 
pielea uscată;

•
 
mâini cu pielea crăpată, picioare obosite.

Calmiderm® calmează mâncărimile, ameliorează 
Tinctură de muşeţel (Matricaria chamomilla) 
4%, tinctură de gălbenele (Calendula 
officinalis) 4%, tinctură de urzică (Urtica 
urens) 2%, ulei de lavandă (Lavandula 
angustifolia aeth. ol.) 0,4%, mentol 0,2%, 
excipienţi.

Muşeţelul calmează şi ameliorează pielea 
înroşită şi inflamată.
Gălbenelele au un efect protector și calmant 
asupra pielii în cazul iritaţiilor şi întepăţurilor 
de insecte sau plante.
Lavanda ameliorează durerile şi ajută la 
regenerarea pielii. Calmiderm® se prezintă 
sub formă de emulsie care hidratează 
pielea. De aceea este recomandată şi 
pentru pielea uscată şi iritată.

Aplicaţi un strat subţire de cremă Calmiderm® 

şi masaţi până intră în piele. Pentru a obţine 
efectul dorit, aplicaţi cremă de mai multe ori 
pe zi. Calmiderm® pătrunde rapid în piele şi 
nu lasă urme. Mentolul are un efect plăcut 
răcoritor.

Sănătate bazată pe plante
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