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Alantandermoline krem ochronny półtłusty z witaminami a+e
50 g
 

Cena: 8,19 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Kremy

Producent UNIA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Alantandermoline w postaci kremu ochronnego półtłustego z witaminami A+E, alantoiną i D-pantenolem jest wyrobem,
który może być używany u pacjentów dorosłych, młodzieży, dzieci, a nawet w razie konieczności u niemowląt. Jest to produkt dobrze
nawilżający skórę i natłuszczający ją, który dodatkowo zapewnia jej ochronę przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych.
Produkt pozbawiony jest barwników i dodatków zapachowych, poza tym jest przebadany dermatologicznie.

Na co jest Alantandermoline z wit. A i E? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienna pielęgnacja całego ciała, w tym
szczególnie tych obszarów skóry, które są narażone na wzmożone rogowacenie. Kosmetyk może być pomocny w przypadku
wzmożonego rogowacenia dłoni, łokci lub kolan. Funkcją Alantandermoline jest również łagodzenie niekorzystnego wpływu, jaki mają
na skórę czynniki zewnętrzne. Produkt może być zatem pomocny w przypadku silnego wiatru, działania mrozu i suchego powietrza, a
oprócz tego działania niektórych detergentów.

W opakowaniu znajduje się 50 g kremu ochronnego Alantandermoline z wit. A i E. W skład kosmetyku wchodzi alantoina i D-pantenol, a
dodatkowo witamina A i witamina E. Alantoina przyspiesza regenerację naskórka, a dodatkowo wspomaga odnowę i gojenie się skóry,
wykazując jednocześnie działanie nawilżające i zmiękczające, a także sprawiając, że skóra staje się wygładzona. D-pantenol przyczynia
się do regulacji gospodarki wodnej skóry, sprzyjając jej elastyczności, poza tym przynosi skórze ukojenie i łagodzi jej podrażnienia.
Składnik ten nie tylko nawilża, ale też natłuszcza skórę, w konsekwencji ją zmiękczając i zapewniając jej ochronę przed czynnikami
zewnętrznymi. Witamina E przeciwdziała rogowaceniu skóry, a dzięki witaminie A procesy regeneracyjne są wzmocnione.

Jak stosować kosmetyk Alantandermoline z wit. A i E? Krem przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry. Należy stosować go
miejscowo na obszarach, które tego wymagają. Jednorazowo należy aplikować niewielką ilość kremu, delikatnie wmasowując go w dany
obszar skóry. Krem może być stosowany każdorazowo w przypadku uczucia suchej skóry, w celu jej nawodnienia i natłuszczenia.
Można z niego też korzystać w celu ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, w tym przed wiatrem czy mrozem, a także powietrzem
mocno przesuszonym. Stosowanie kosmetyku nie jest ograniczone wiekowo – mogą korzystać z niego w razie konieczności również
dzieci i niemowlęta.
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Krem Alantandermoline z wit. A i E jest produktem bezpiecznym o półtłustej formule, który łagodzi podrażnienia, przynosi ukojenie, a
także nawilża skórę i wspomaga jej procesy regeneracyjne. Kosmetyk Alantandermoline z wit. A i E ma jednak też przeciwwskazania,
więc nie wszyscy powinni z niego korzystać. Przeciwwskazaniem do stosowania kremu jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego
składników, w tym na składniki czynne lub pomocnicze. Jeśli po zastosowaniu kosmetyku u pacjenta pojawią się jakiekolwiek objawy
nadwrażliwości na krem, powinien produkt odstawić i zasięgnąć porady lekarza.

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