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Dermedic Hydrain 3 Hialuro krem-żel ultranawilżający 50 g
 

Cena: 22,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Kremy

Producent BIOGENED

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Dermedic Hydrain 3 ma postać kremu-żelu i wyróżnia się właściwościami ultranawilżającymi. Seria dermokosmetyków powstała z
myślą o potrzebach skóry wysuszonej, która wymaga intensywnego nawodnienia. Głównym składnikiem kremu jest kwas hialuronowy,
który wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu nawilżenia w skórze. Odpowiada on także za utrzymanie cery w dobrej kondycji oraz
za jej wzmocnienie. Oprócz tego dermokosmetyk jest odpowiedzialny za dogłębne nawilżenie, umożliwia zachowanie sprężystości
tkanek oraz opóźnia proces starzenia. Woda jest niezwykle ważnym elementem wpływającym na prawidłowe funkcjonowanie całego
organizmu. Jej niedobór skutkuje odwodnieniem i zaburzeniem funkcjonowania poszczególnych układów. Warto pamiętać, że nawet
niewielkie niedobory wody w skórze mogą skutkować nieprawidłowościami w procesie odnowy tkanek i systemach ochronnych. 
Dermedic Hydrain 3 jest polecany wszystkim osobom, które zmagają się z odwodnieniem oraz suchością.

Jednym ze składników kosmetyku jest woda termalna, która pochodzi z artezyjskiego źródła hipertermalnego znajdującego się w
Poddębicach. Wyróżnia się ona pierwotną czystością i niskim zmineralizowaniem. Jej czystość mikrobiologiczna wynika ze specjalnego
systemu wydobywania. Na uwagę zasługuje także korzystny układ minerałów, który zapewnia działanie terapeutyczne. W składzie
znajduje się m.in. wapń przyspieszający procesy regeneracyjne. Oprócz tego działa kojąco, przeciwzapalnie, antyalergizująco i
ściągająco. Magnez opóźnia procesy starzeniowe i działa tonizująco. Krzem jest składnikiem wzmacniającym naczynia krwionośne.
Ponadto poprawia poziom elastyczności skóry oraz jej odporność. Tworzy także warstwę ochronną. Woda termalna jest też bogata w
żelazo, które nie tylko skutecznie dotlenia komórki, ale jednocześnie poprawia koloryt skóry. Sód i potas odpowiadają za nawilżenie i
natłuszczenie, zaś pochodne siarki pomagają w walce z trądzikiem. Woda z Poddębic działa łagodząco i kojąco, regeneruje i zapobiega
podrażnieniom.

Tym, co wyróżnia krem Dermedic Hydrain 3 jest kompleks Aqualare, w skład którego wchodzi wspomniana już woda termalna, cztery
postacie kwasu hialuronowego, trehaloza oraz glikozaminoglikany. To innowacyjne połączenie sprawia, że cząsteczki łatwo przenikają w
głąb skóry, co przekłada się na intensywną rewitalizację oraz nawilżenie aż przez 48 godzin. Wynika to z faktu, że składniki przez dłuższy
czas pozostają w skórze. Zostały one dodatkowo uzupełnione witaminą E, która jest stopniowo uwalniana i wbudowuje się w struktury
lipidowe. Można zatem liczyć na wzmocnienie bariery naskórkowej. Regularne stosowanie kremu sprawia, że cera staje się z czasem
promienna i odzyskuje zdrowy wygląd. Inne składniki nawilżające znajdujące się w kosmetyku to gliceryna i mocznik. Pierwszy z nich
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wyróżnia się silnymi właściwościami higroskopijnymi, co pozwala na zatrzymanie wilgoci w warstwie rogowej naskórka. Podobne
właściwości ma mocznik, który jednocześnie poprawia przepuszczalność warstwy rogowej naskórka, a tym samym przenikanie innych
składników aktywnych.

Skład
Składniki aktywne: Woda termalna, Kwas hialuronowy, AqualareTM, Mocznik-UREA, Gliceryna, Dub Diol, Betaina, Phytosqualan –
Skwalan, Witamina E.
Aqua, Octocrylene, C 12-15 Alkyl Benzoate, PEG-100 Stearate, Glyceryl Stearate, Glycerin, Hydrogenated Polydecene, Stearyl Alcohol,
Isohexadecane, Caprylic/Capric Triglyceride, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Methylene Bis-Benzotriazolyl
Tetramethylbutylphenol(nano), Sodium Hyaluronate, Urea, Diglycerin, Sodium PCA, Hydrolyzed Wheat Protein, Sorbitol, Lysine, Allantoin,
Lactic Acid, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl
Triazine, Stearic Acid, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Parfum, DMDM Hydantoin, Iodopropynyl
Butylcarbamate.

Stosowanie
Krem Dermedic Hydrain 3 Hialuro należy nakładać na suchą i oczyszczoną skórę twarzy, szyi oraz dekoltu. Zaleca się równomierną
aplikację warstwy kremu, a następnie pozostawienie skóry do całkowitego wyschnięcia. Pierwsze efekty działania kremu Dermedic
Hydrain 3 Hialuro widoczne są już po tygodniu codziennego stosowania. Dermedic Hydrain 3 Hialuro nie zatyka porów i nie pozostawia
na skórze tłustego filmu.

Ważne informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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