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Rinozine nawilżająco - regenerująca maść do okolic nosa 15
g (Amara)
 

Cena: 18,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 g

Postać Maści

Producent AMARA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Paraffinum Liquidum/Polyethylene, Panthenol, Petrolatum, Glycerin, Carbomer, Chlorhexidine Digluconate, Sodium Hyaluronate,
Hydrolyzed Oat Protein, Methylparaben, Propylparaben, Sodium Hydroxide, Retinyl Palmitate

Charakterystyka
RINOZINE jest nowoczesnym produktem przeznaczonym zarówno dla dorosłych, jaki i dla dzieci, zawierającym aktywne składniki, które
nawilżają, regenerują i chronią naskórek okolic nosa.

Maść RINOZINE dostarcza substancji nawilżających, wygładzających oraz odżywczych, pomocnych w utrzymaniu
prawidłowych funkcji naskórka.
Dla uzyskania jak najlepszego efektu maść należy stosować 2-3 razy dziennie, aż do ustąpienia dyskomfortu związanego z
uczuciem pieczenia, suchości i ściągania.
Dzięki unikalnej kompozycji kwasu hialuronowego, witaminy A, prowitaminy B5 oraz hydrolizatu proteinowego owsa
zwyczajnego RINOZINE® intensywnie nawilża, zmiękcza i uelastycznia naskórek, przyspiesza gojenie ran, a także zabezpiecza
przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.

DZIAŁANIE
Regularnie stosowana maść RINOZINE® pozostawia naskórek wokół nosa, elastyczny i jędrny, dając uczucie miękkości i gładkości.
RINOZINE zawiera kompozycję specjalnie dobranych składników:

Kwas hialuronowy – intensywnie nawilża, regeneruje naskórek wokół nosa.
Witamina A – wpływa na wydzielanie czynników transkrypcyjnych i czynników wzrostu. Jest odpowiedzialna za proliferację
komórek warstwy żywej naskórka. Przyspiesza gojenie i regenerację naskórka.
D-panthenol (prowitamina B5) – bierze udział w regeneracji tkanek i przyspiesza gojenie ran. Intensywnie nawilża, zmiękcza i
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uelastycznia naskórek.
Hydrolizat proteinowy owsa zwyczajnego – tworzy na oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Posiada właściwości
łagodzące stany zapalne.

WSKAZANIA
Zalecane stosowanie w przypadkach:

otarć, podrażnień oraz suchości okolic nosa powstałych m.in. w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych,
nieodpowiedniego nawilżenia pomieszczeń, przebytych chorób i wszystkich innych czynników wywołujących podrażnienia
okolic nosa,
konieczności wzmocnienia naskórka okolic nosa, podrażnionego i wysuszonego przez zbyt intensywne czyszczenie czy
wydmuchiwanie wydzieliny z nosa,
wymagających szybkiego nawilżenia.

Stosowanie
RINOZINE® należy stosować miejscowo, kilka razy dziennie w celu pielęgnacji, smarując maść w okolicach nosa, w miejscach uczucia
dyskomfortu związanego z suchym i podrażnionym naskórkiem.

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