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A-derma dermalibour+ krem regenerujący 50 ml
 

Cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent PIERRE FABRE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk A-derma Dermalibour+ w postaci kremu regenerującego z cynkiem i miedzią jest produktem, który działa łagodząco na skórę
podrażnioną i uszkodzoną, wspierając jej oczyszczanie i regenerację. Kosmetyk może być stosowany nie tylko przez osoby dorosłe, ale
również przez młodzież, dzieci i niemowlęta, gdyż posiada wysoką tolerancję pediatryczną. Można stosować go zarówno do twarzy i
ciała, jak i na zewnętrzne błony śluzowe.

Na co jest A-derma Dermalibour+? Wskazaniem do stosowania kremu regenerującego jest pielęgnacja skóry podrażnionej i
uszkodzonej. Produkt może być pomocny między innymi przy takich problemach skórnych jak podrażnienia okolicy ust lub dłoni. 
Kosmetyk A-derma Dermalibour+ można wykorzystać też na miejscowe przesuszenia skóry, a oprócz tego na odparzenia okolic
pieluszkowych. Może być stosowany przy problemach skórnych całej rodziny, a jego działanie na skórę jest oczyszczające, kojące i
wspierające regenerację. W skład kosmetyku wchodzi wyciąg z młodych pędów owsa Rhealba, a dodatkowo formułę kremu A-derma
Dermalibour+ uzupełniono w dodatek cynku i miedzi, dzięki czemu produkt może kompleksowo zadbać o podrażnioną skórę. Funkcją A-
derma Dermalibour+ jest natychmiastowe łagodzenie i intensywne kojenie dolegliwości towarzyszących problemom skórnym. Działanie
A-derma Dermalibour+ polega też na oczyszczaniu podrażnionych okolic skóry, a także na minimalizowaniu problemu namnażania się w
tych miejscach chorobotwórczych bakterii. Dodatkowo kosmetyk regeneruje podrażnioną skórę już po 4 dniach stosowania.

W opakowaniu znajduje się 50 ml kremu regenerującego A-derma Dermalibour+. W skład kosmetyku wchodzi cynk i miedź, a także
wyciąg z młodych pędów owsa Rhealba oraz składniki pomocnicze. W formule produktu nie znajdują się natomiast substancje
zapachowe czy parabeny. Krem regenerujący A-derma Dermalibour+ dobrze się wchłania i nie pozostawia po sobie tłustych śladów ani
nie zanieczyszcza odzieży. Poza tym jest to produkt hipoalergiczny o wysokiej tolerancji pediatrycznej, który jest wodoodporny, a przy
tym jego stosowanie nie prowadzi do zatykania się porów. Kosmetyk A-derma Dermalibour+ został przebadany pod kontrolą
dermatologiczną, pediatryczną, a nawet okulistyczną i ginekologiczną.

Krem regenerujący A-derma Dermalibour+ należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Rekomendowany sposób użycia kosmetyku to jego aplikacja na podrażnioną skórę w częstotliwości 2–3 razy dziennie. Kosmetyk należy
aplikować wyłącznie na skórę wcześniej oczyszczoną i dobrze osuszoną. Już po pierwszym zastosowaniu produktu pacjenci odczuwają
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zmniejszenie uczucia dyskomfortu związanego z podrażnieniem skóry, ponadto podrażniona okolica ciała szybko odzyskuje utraconą
równowagę. Kosmetyk jest bardzo delikatny dla skóry, hipoalergiczny i ma wysoką tolerancję pediatryczną, więc na ogół jest bardzo
dobrze tolerowany przez pacjentów. Jego przeciwwskazania to jednak nadwrażliwość na choć jeden ze składników produktu.

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