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AVENE CICALFATE+ Krem regener 40 ml
 

Cena: 39,07 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać -

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Opis produktu
 

Opis
Avene Cicalfate+ to regenerujący krem ochronny, który łagodzi i pielęgnuje podrażnioną skórę. Jego skuteczność i szybkość działania
wynikają z zastosowania specjalnych składników aktywnych, takich jak C+-Restore - pierwszy postbiotyczny składnik aktywny
wyizolowany z wody termalnej Avene, siarczan miedzi i siarczan cynku, które razem działają na bakterie, woda termalna Avene, która koi
wrażliwą skórę, wosk pszczeli, który działa ochronnie i łagodząco, oraz tlenek cynku, który łagodzi stany zapalne i chroni skórę przed
promieniowaniem UV.

Ten produkt został przetestowany pod kontrolą dermatologiczną, ginekologiczną oraz pediatryczną na grupie 83 osób z
powierzchniowymi zmianami skórnymi. W trakcie testów krem został stosowany dwa razy dziennie przez 21 dni. Wyniki testów
wykazały, że skóra bardzo dobrze tolerowała ten produkt, a już od pierwszej aplikacji zauważono kojący efekt. Po 48 godzinach
stosowania produktu, już zaobserwowano skuteczność w regeneracji. Produkt ten jest idealny dla całej rodziny

Składniki
Woda termalna Avene (Avene Aqua) - delikatna i kojąca wrażliwą skórę woda termalna pochodząca z francuskich Alp.

Caprylic/Capric Triglyceride - lekki emolient, który tworzy ochronną barierę na skórze i zapobiega utracie wilgoci.

Mineral Oil (Paraffinum Liquidum) - olej mineralny, który również działa jako emolient, tworząc barierę na skórze i zapobiegając utracie
wilgoci.

Gliceryna - naturalny składnik nawilżający, który pomaga utrzymać wilgoć w skórze.

Hydrogenated Vegetable Oil - emolient otrzymywany z roślin, który pomaga utrzymać wilgoć w skórze.

Tlenek cynku - składnik aktywny, który działa przeciwzapalnie i łagodzi stany zapalne skóry oraz chroni skórę przed promieniowaniem
UV.
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Propylene Glycol - związek chemiczny, który działa jako składnik nawilżający i rozpuszczalnik.

Polyglyceryl-2 Sesquiisostearate - substancja emulgująca, która pomaga połączyć składniki w kremie i zapewnić jednolitą konsystencję.

Peg-22/Dodecyl Glycol Copolymer - substancja emulgująca, która pomaga połączyć składniki w kremie i zapewnić jednolitą
konsystencję.

Stearat glinowy - substancja pomocnicza, która stabilizuje konsystencję kremu.

Aquaphilus Dolomiae Ferment Filtrate - postbiotyczny składnik aktywny wyizolowany z wody termalnej Avene, który wspomaga
regenerację skóry.

Arginina - aminokwas, który działa jako składnik nawilżający i ochronny dla skóry.

Wosk pszczeli - składnik aktywny, który działa ochronnie i łagodząco dla skóry.

Siarczan miedzi - składnik aktywny, który działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie.

Stearat magnezowy - substancja pomocnicza, która stabilizuje konsystencję kremu.

Siarczan magnezu - składnik aktywny, który działa przeciwzapalnie i łagodzi stany zapalne skóry.

Mikrokryształki wosku - substancja pomocnicza, która stabilizuje konsystencję kremu.

Trometamina - związek chemiczny, który działa jako regulator pH.

Siarczan cynku - składnik aktywny, który działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie.

Zastosowanie
Regenerujący i kojący krem ochronny Avene Cicalfate+, przeznaczony do skóry wrażliwej i podrażnionej, odpowiedni dla całej rodziny.

Sposób użycia
Sposób użycia regenerującego kremu ochronnego Avene Cicalfate+
Stosuj na skórę lub zewnętrzne błony śluzowe. W przypadku pytań dotyczących konkretnego wskazania skonsultuj się z lekarzem przed
użyciem produktu.

Ważne wskazówki
W przypadku wątpliwości dotyczących konkretnych wskazań należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem produktu.
Testowany pod kontrolą dermatologiczną, ginekologiczną i pediatryczną.
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