
Aqualan® L – увлажняющий крем  

с первых дней жизни. 
 

Aqualan® L –  увлажняющий крем для  

чувствительной и склонной к аллергическим 

проявлениям кожи. 

 Увлажняет кожу 

 Уменьшает зуд 

 Без запаха 

 Без красителей 

Содержание влаги – 65%.  
 

Aqualan® L - увлажняющий крем без запаха, 

быстро впитывается и легко наносится на кожу. 

Идеально подходит для ухода за сухой, 

чувствительной и склонной к аллергическим 

проявлениям кожей. 
 

Aqualan® L увлажняющий крем (эмолиент) для 

базисной терапии больных атопическим 

дерматитом (диатезом) всех возрастов. 

Увлажняя кожу, Aqualan® L уменьшает зуд, 

который вызван сухостью. 

 
 

Aqualan® L широко применяется в качестве 

увлажняющего крема для всего тела после УФ-

терапии у пациентов с атопическим дерматитом и 

псориазом. 
 

Aqualan® L применяется в качестве моющего 

средства для ежедневного купания детей с 

проявлениями атопического дерматита. Способ 

применения аналогичен применению жидкого мыла. 

Купание с кремом Aqualan® L обеспечивает 

длительное увлажнение и восстановление защитной 

гидро-липидной пленки кожи.  

Количество крема Aqualan® L, используемого в 

течении дня, не ограничено. 
 

Размер упаковки: 

Aqualan® L – 30 г 

Aqualan® L – 100 г 

Aqualan® L – 500 г 
 
 

Состав: вода очищенная, каприл триглицерид, 

изопропилпальмитат, глицерил стеарат, глицерин, 

цетиловый спирт, полиэтиленгликоль-30 стеарат, 

цетеарет-20, этилгексилглицерин, феноксиэтанол. 

 
 

Условия хранения. Хранить при комнатной  

температуре (15–25 °С). 
 

Производитель: Орион Корпорейшн 

Адрес: Орионинтие 1, 02200 Эспоо, Финляндия 

 
 

                                            
 

 

 

 
Aqualan® L – туылғаннан бастап қолданылатын 

ылғалдандырғыш крем. 
 

Aqualan® L –  сезімтал және аллергияға бейім 

теріге арналған ылғалдандырғыш крем.  

 

 Теріні ылғалдандырады 

 Қышынуды азайтады 

 Иіссіз 

 Бояғышсыз 

Ылғалдың мөлшері – 65%.   
 

Aqualan® L - иісі жоқ ылғалдандырғыш крем, тез 

сіңеді және теріге оңай жағылады. Құрғақ, сезімтал 

және аллергияға бейім терілерге таптырмас құрал. 

 

 
 

Aqualan® L атопиялық дерматитпен (диатез) 

ауыратын кез келген жастағы науқастардың 

бастапқы терапиясына арналған ылғалдандырғыш 

крем (эмолиент).  

Теріні ылғалдандыра отырып, Aqualan® L 

құрғақтықтан пайда болатын қышынуды басады. 
 

Aqualan® L атопиялық дерматит пен псориаз бар 

науқастарда УК-терапиясынан кейін бүкіл денеге 

арналған ылғалдандырғыш крем ретінде кеңінен 

қолданылады.  
 

Aqualan® L атопиялық дерматит көріністері бар 

нәрестелерді күнделікті шомылдыруда жуындыру 

құралы ретінде қолданылады. Қолданылу әдісі 

сұйық сабынды қолданумен бірдей. Aqualan® L 

кремімен жуыну терінің ұзақ уақыт ылғалданып, 

гидро-липидтік қорғаныс қабатының қалпына 

келуін қамтамасыз етеді.   

Aqualan® L кремінің күні бойғы қолданылатын 

мөлшеріне шектеу қойылмаған.  
 

Қаптама көлемі:  

Aqualan® L – 30 г 

Aqualan® L – 100 г 

Aqualan® L – 500 г 
 

Құрамы: тазартылған су, каприл триглицериді, 

изопропилпальмитат, глицерил стеараты, 

глицерин, цетил спирті, полиэтиленгликоль-30 

стеарат, цетеарет-20, этилгексилглицерин, 

феноксиэтанол. 
 

Сақтау шарттары. Бөлме температурасында (15–

25 °С) сақтау қажет. 
 

Өндіруші: Орион Корпорейшн 

Мекенжайы: Орионинтие 1, 02200 Эспоо, 

Финляндия 
 

                                            
 
 

 

 


