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  DESCOMED® ÖLBAD 
 

Olejek medyczny do kąpieli 

 
 Polecany szczególnie do suchej i wrażliwej skóry  

 Posiada właściwości łagodzące swędzenie skóry  

 Zawiera olejki pielęgnujące skórę 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Paraffi num Liquidum, Canola Oil, Laureth-4, Isopropyl Myristate, 
Parfum, Jojoba Esters, Aloe Barbadensis, Panthenol, Tocopheryl  
acetate, Aqua, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Benzoate, Benzyl  
salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Coumarin, 
Geraniol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Cinnamyl Alcohol, 
Citral 

 

 

Descomed® Ölbad to olejek przeznaczony do łagodnego mycia 
i pielęgnacji ciała podczas kąpieli. Szczególnie polecany dla 
pacjentów obłożnie chorych oraz dla pacjentów z suchą, łuszczącą 
się i napiętą skórą. Używany również do pielęgnacji niemowląt. 

Descomed® Ölbad ma pH neutralne dla skóry.  Jest dobrze 
tolerowany przez skórę i  błonę śluzową ponieważ zawiera bardzo 
delikatnie działające olejki takie jak: ekstrakt z aloesu, soi oraz olejek 
jojoba. Zostawia na skórze gładką ochronną powłokę. 

Prowitamina D-panthenol łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia  
skóry oraz regeneruje spierzchniętą skórę. Olejek doskonale się 
wchłania pozostawiając długotrwały efekt nawilżający dzięki 
niewielkiej strukturze cząsteczek. Zawarta w olejku witamina E jest 
naturalnym antyutleniaczem. 

Descomed Ölbad wspomaga leczenie suchej, łuszczącej się 
i napiętej skóry. Polecany szczególnie dla pacjentów nie mających 
kontroli nad czynnościami fizjologicznymi, dla pacjentów z rakiem 
jelita grubego oraz dla pacjentów obłożnie chorych w celu profilaktyki 
odleżyn.  

Może być używany przez ludzi z zapaleniem łojotokowym skóry 
w celu złagodzenia swędzenia. Pozostająca po kąpieli w olejku  
Descomed Ölbad natłuszczająca powłoka ochronna wspomaga jej 
regenerację.  

Descomed Ölbad wykazuje działanie neutralizujące w przypadku 
zmian alergicznych i stanów zapalnych skóry. 

Pielęgnacja niemowląt, kąpiele, natryski: 

Pełna wanna: 

Dodać do kapieli  2-3 nakrętki z 250ml lub 500ml butelki ( ok. 20-
30ml). Jeżeli chcemy uzyskać większy efekt natłuszczający dawka 
może być zwiększona. 

W celu uniknięcia zniszczenia ochronnej powłoki natłuszczającej 
należy unikać gorących pryszniców  i silnego wycierania ręcznikiem. 

Pojedyncze opakowania 
Jedn. 

sprzedaży 
Nr katalogowy 

250 ml butelka 9 x 250 ml 609000-250M 

500 ml butelka 6 x 500 ml 609000-500M 

 

 

Na oddziałach szpitalnych, gdzie nie ma asysty przy kąpielach 
powinno się zmniejszyć dawki w celu uniknięcia poślizgnięcia 
pacjenta. 

Prof. Dr. Tronnier, dermatolog, Uniwersytet Witten- Herdecke:  
Ekspertyza dermatologiczna dot. tolerancji skórnej, 16.11.1996 

Kosmetyk zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą produktów 
kosmetycznych. 

Środki firmy Dr. Schumacher GmbH są produkowane zgodnie 
z nowoczesną, bezpieczną i przyjazną dla środowiska technologią. 
Zgodność z wysokimi standardami jakości jest gwarancją stałej 
i bardzo dobrej jakości produktu. Firma posiada certyfikat DIN EN 
ISO 13485, DIN EN 9001, DIN EN 14001 & BS OHSAS 18001 oraz 
posiada walidowany System Eko zarządzania i Audytu (EMAS). 
 

 

SKŁAD ZGODNIE z INCI TYP PREPARATU 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA 

ZASTOSOWANIE 

SPOSÓB UŻYCIA 

UWAGI 

EKSPERTYZY 

REJESTRACJA 

INFORMACJE O ŚRODOWISKU 

� Zawiera wyciąg z aloesu, olejek z jojoby,  

                panthenol i witaminę E 

 


