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CERKOBALM Bals. piel.d/ciala 200ml
 

Cena: 22,57 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent CERKO SP. Z O.O. SP.K.

Opis produktu
 

Opis
Cerkobalm 10% to balsam mocznikowy z beta-karotenem, który został stworzony do pielęgnacji suchej, szorstkiej oraz nadmiernie
łuszczącej się skóry całego ciała. Produkt działa również na skórę po ekspozycji na czynniki zewnętrzne, takie jak słona woda,
chlorowana woda basenowa, opalanie oraz terapia PUVA stosowana w leczeniu chorób skóry, takich jak łuszczyca, bielactwo i trądzik.

Balsam zawiera 10% mocznika, który nawilża i działa łagodząco na skórę. W połączeniu z witaminą PP (witamina B3), balsam poprawia
kondycję skóry, chroniąc barierę naskórkową i niwelując podrażnienia i świąd. Olej z ogórecznika, olej z marchwi, masło shea, kwas
mlekowy i gliceryna to kolejne składniki, które dbają o skórę, nawilżając ją i zapewniając jej elastyczność oraz wygładzenie.

Stosowanie balsamu Cerkobalm 10% pozostawia skórę nawilżoną, elastyczną, wygładzoną i wolną od łuszczących się obszarów.

Składniki
Aqua - woda.
Urea (mocznik) - składnik nawilżający, który pomaga zatrzymać wodę w skórze i poprawia jej elastyczność.
Cetearyl Alcohol - emulgator, który pomaga połączyć składniki olejowe i wodne.
Petrolatum - składnik ochronny, który tworzy barierę na powierzchni skóry, zapobiegając utracie wody i zwiększając jej nawilżenie.
Borage Oil (olej z ogórecznika) - olej roślinny, który zawiera kwasy tłuszczowe omega-6, pomaga wzmocnić bariery ochronne skóry i
poprawić jej elastyczność.
Glycerin (gliceryna) - składnik nawilżający, który przyciąga wodę do skóry i zapobiega jej utracie.
Pentylene Glycol - składnik nawilżający i konserwujący.
Ceteareth-20 - emulgator, który pomaga połączyć składniki olejowe i wodne.
Butyrospermum Parkii Butter (masło shea) - naturalny składnik o właściwościach nawilżających i ochronnych, zawiera witaminy A i E
oraz kwasy tłuszczowe, które pomagają zmiękczyć skórę i poprawić jej elastyczność.
Isohexadecane - składnik emolientowy, który zapobiega utracie wody z powierzchni skóry.
Niacinamide (witamina PP) - składnik, który działa kojąco i przeciwzapalnie na skórę, poprawia jej teksturę i koloryt.
Isododecane - składnik emolientowy, który zapobiega utracie wody z powierzchni skóry.
Sodium Lactate - składnik nawilżający, który pomaga zatrzymać wodę w skórze.
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Lactic Acid (kwas mlekowy) - składnik o właściwościach złuszczających, który pomaga usunąć martwe komórki skóry, poprawiając jej
teksturę.
Carrot Oil (olej z marchwi) - olej roślinny, który zawiera karotenoidy i witaminy, pomaga zmiękczyć i nawilżyć skórę oraz zapobiegać jej
przedwczesnemu starzeniu się.

Zastosowanie
Intensywnie nawilżająca pielęgnacja skóry suchej, szorstkiej, nadmiernie się łuszczącej całego ciała.
Pielęgnacja skóry po opalaniu, kąpieli w słonej bądź chlorowanej wodzie lub terapii PUVA.

Sposób użycia
Dobrze jest, aby przed pierwszym użyciem balsamu przeprowadzić test skórny. Nałożyć niewielką ilość produktu na mały obszar skóry i
poczekać kilka godzin, aby upewnić się, że nie ma żadnej reakcji alergicznej.

Po upewnieniu się, że skóra nie reaguje niepożądanym sposobem, można przystąpić do stosowania balsamu. Przed aplikacją należy
umyć skórę wodą i delikatnie ją osuszyć. Następnie nanieść odpowiednią ilość balsamu na skórę i równomiernie rozprowadzić.

Zaleca się stosowanie balsamu 1-2 razy dziennie, w zależności od potrzeb skóry. Można stosować go na całe ciało, szczególnie na
suchych, szorstkich i łuszczących się miejscach.

Po nałożeniu balsamu należy poczekać, aż zostanie całkowicie wchłonięty przez skórę. W przypadku kontaktu z oczami, należy przemyć
je wodą.
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