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Alantandermoline lekki krem z 5% d-pantenolem 50 g
 

Cena: 8,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Kremy

Producent UNIA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Alantandermoline lekki krem z 5% d-pantenolem jest produktem, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych i
młodzież, a nawet nadaje się do aplikowania na delikatną skórę dzieci i niemowląt. Kosmetyk może być nakładany na całe ciało, w tym
również na twarz. Produkt jest przebadany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. W jego składzie nie
ma dodatku barwników i kompozycji zapachowych, dzięki czemu jest bardzo delikatny dla wrażliwej skóry.

Na co jest Alantandermoline lekki krem z 5% d-pantenolem? Wskazaniem do stosowania tego kosmetyku jest codzienna pielęgnacja
skóry oraz łagodzenie podrażnień i wspomaganie procesów jej regeneracji. Kosmetyk jest szczególnie polecany w przypadku skóry
wysuszonej i skłonnej do podrażnień. Może być stosowany w przypadku podrażnień naskórka po zabiegach kosmetycznych, goleniu,
depilacji czy opalaniu, a także w każdej innej sytuacji, gdy skóra potrzebuje intensywnego nawilżenia.

W opakowaniu znajduje się 50 g kremu Alantandermoline z 5% d-pantenolem. W skład kosmetyku wchodzi między innymi alantoina,
której działanie polega na przyspieszaniu regeneracji naskórka. Ma ona dodatkowo działanie kojące i przeciwzapalne, a poza tym
redukuje świąd. W składzie kosmetyku znajduje się także D-pantenol, którego właściwości przyczyniają się do regulowania gospodarki
wodnej oraz do poprawy elastyczności skóry. D-pantenol zapewnia skórze przyjemne uczucie chłodu, a poza tym wykazuje działanie
antybakteryjne i przeciwzapalne oraz przyczynia się do łagodzenia uciążliwych dolegliwości skórnych, w tym świądu skóry i jej pieczenia.
Szczegółowy skład kosmetyku można sprawdzić na jego opakowaniu – tam zawsze znajduje się aktualna lista wszystkich substancji
wykorzystanych w recepturze kremu.

Jak stosować kosmetyk Alantandermoline lekki krem z 5% d-pantenolem? Produkt jest przeznaczony do zewnętrznego stosowania na
skórę i jedynie w ten sposób należy z niego korzystać. Należy go stosować na skórę za każdym razem, gdy potrzebuje ona ukojenia i ulgi
– przy jej podrażnieniu i wysuszeniu. Sprawdzi się między innymi po drażniących zabiegach kosmetycznych, goleniu i depilacji
(szczególnie w przypadku lekko zaczerwienionej skóry), a także po ekspozycji na promieniowanie słoneczne w czasie opalania. Krem
należy nakładać w niewielkiej ilości, delikatnie wmasowując go w skórę, aż całkowicie się wchłonie. Efekt działania kosmetyku jest
niemal natychmiastowy i utrzymuje się długotrwale. Po aplikacji na skórę krem przynosi ukojenie i ulgę podrażnionej skórze, a przy tym
jednocześnie dobrze ją nawilża. Krem sprawia, że delikatna i skłonna do podrażnień skóra staje się nie tylko lepiej nawilżona, ale też
znacznie lepiej odżywiona i wygładzona, a przy tym przyjemnie miękka w dotyku.
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Kosmetyk Alantandermoline lekki krem z 5% d-pantenolem jest bardzo delikatny dla skóry, również tej wrażliwej i podrażnionej, jednak
– jak każdy inny kosmetyk – ma również pewne przeciwwskazania do stosowania. Nie należy z niego korzystać w przypadku
nadwrażliwości na choć jeden z jego składników.

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