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Amaderm krem nawilżająco-regenerujący urea 15% 50 ml
 

Cena: 20,48 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent AMARA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
AQUA, UREA, CETE- ARYL ALCOHOL, POLYSORBATE 60, CAPRY- LIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ISOPROPYL MYRISTATE, GLYCERYL
STEARATE, DIMETHI- CONE, SODIUM LACTATE, SORBITOL, SORBI- TAN STEARATE, PANTHENOL, SILICA, THEOBROMA CACAO SEED
BUTTER, PARAF- FINUM LIQUIDUM, TRIETHYL CITRATE, LANO- LIN, ALLANTOIN, XANTHAN GUM, CERESIN, LACTIC ACID,
TOCOPHEROL, POTASSIUM SORBATE, CHOLESTEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL.

Charakterystyka

AMADERM krem nawilżająco-regenerujący 15% zapewnia prawidłowy poziom nawilżenia skórze dłoni, łokci i kolan, które są
szczególnie narażone na wysuszenie.
Nawilża i regeneruje skórę, czyniąc ją gładką, miękką i miłą w dotyku.
Odpowiednio skomponowana receptura wpływa na wygładzenie nawet bardzo szorstkiej skóry wystawionej na działanie
zmiennych czynników środowiskowych, jak wiatr, ostre słońce, zanieczyszczenia. Uelastycznia i poprawia jędrność suchej,
pękającej skóry. Ponadto pozwala pozbyć się problemu z nadmiernym rogowaceniem naskórka łokci i kolan. Krem AMADERM
UREA 15% zabezpiecza i chroni przez wysuszeniem, pękaniem oraz łuszczeniem czy powstawaniem szorstkich miejsc.
Systematyczna aplikacja przyspiesza efekty działania kremu i wpływa na ogólną poprawę kondycji skóry.
Kosmetyk bezpieczny nawet dla cery skłonnej do podrażnień i alergii. Nie zawiera parabenów ani produktów ropopochodnych.
Krem nie posiada zapachu, barwników, nie powoduje żadnych reakcji alergicznych. Może być stosowany zarówno do codziennej
ochrony skóry suchej, jak i podczas różnego rodzaju terapii, zabiegów powodujących wysuszenie czy podrażnienie skóry.
Specjalistyczny preparat do przesuszonej, spierzchniętej i szorstkiej skóry:

Zawiera optymalne stężenie mocznika – 15%, które zapewnia działanie zmiękczające, delikatnie złuszczające i
wygładzające
Sprawdza się w przypadku popękanej i łuszczącej się skóry, przy AZS i łuszczycy
Przyspiesza regeneracje suchej i zrogowaciałej skóry
Łagodzi pieczenie i świąd
Dzięki nietłustej konsystencji szybko się wchłania
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Doskonale sprawdzi się w kosmetyce skóry z atopowym zapaleniem, jak również podczas różnego rodzaju terapii, zabiegów
powodujących wysuszenie czy podrażnienie skóry. Nie zawiera substancji zapachowych, parabenów ani produktów
ropopochodnych. Kremy Amaderm są testowane dermatologicznie, a skuteczność udowodniona została badaniami klinicznymi.
Dzięki lekkiej konsystencji kremy Amaderm bardzo szybko się wchłaniają oraz dają uczucie komfortu.

Stosowanie
Krem przeznaczony jest do codziennego użytku.
Nanieś niewielką ilość kremu na czystą i osuszoną skórę dłoni, łokci, kolan lub miejsca o szorstkiej, popękanej skórze. Wcieraj krem
delikatnymi, okrężnymi ruchami aż do całkowitego wchłonięcia. W zależności od potrzeb powtarzaj czynności 2–3 razy dziennie.
AMADERM Krem nawilżający UREA 15% stosowany regularnie wpływa na zmiękczenie skóry oraz pobycie się zgrubień i suchych
obszarów na dłoniach, łokciach i kolanach.

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