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A-derma dermalibour+ krem regenerujący 100 ml
 

Cena: 59,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Kremy

Producent PIERRE FABRE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

A-derma dermalibour+ krem regenerujący zawiera cynk-miedź. Łagodzi, regeneruje i oczyszcza skórę. Do skóry podrażnionej i
uszkodzonej.
Unikalny i opatentowany składnik aktywny, wyciąg z młodych pędów owsa Rhealba, ma działanie kojące i łagodzące
podrażnienia. W 100% naturalne młode pędy uprawia się w południowej Francji zgodnie z normami rolnictwa ekologicznego.
Wskazania: kojąca, regenerująca i oczyszczająca pielęgnacja podrażnionej i uszkodzonej skóry (zaczerwienienia, uczucie
ściągania skóry, swędzenie, złuszczanie). Idealny dla całej rodziny w przypadku niewielkich codziennych problemów skórnych,
takich jak:

podrażnienia okolicy ust,
miejscowe przesuszenia skóry,
odparzenia okolic pieluszkowych,
podrażnienia skóry dłoni.

Do twarzy i ciała, na zewnętrzne błony śluzowe. Dla niemowląt, dzieci i dorosłych - wysoka tolerancja pediatryczna.
A-derma dermalibour+ krem regenerujący dzięki wyciągowi z młodych pędów owsa Rhealba oraz połączeniu cynku i miedzi jest
idealny do codziennego stosowania oraz stanowi kompletną pielęgnację skóry podrażnionej, która:

intensywnie i natychmiast łagodzi,
regeneruje skórę po 4 dniach,
oczyszcza podrażnione okolicy skóry i redukuje namnażanie się bakterii (dzięki kompleksowi cynk-miedź).

Efekty: już po pierwszym zastosowaniu zmniejsza się uczucie dyskomfortu. Skóra szybko odzyskuje równowagę.
Produkt nie pozostawia tłustych śladów.
Wodoodporny.
Nie zawiera parabenów ani substancji zapachowych.
Hipoalergiczny.
Nie zatyka porów.
Formułę przebadano pod kontrolą dermatologiczną, pediatryczną, ginekologiczną i okulistyczną.
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Stosowanie
Nakładać 2-3 razy dziennie na podrażnione, wcześniej oczyszczone i osuszone obszary skóry.

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