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+48 42 279 41 31

Amaderm krem nawilżająco - regenerujący urea 15% 50 ml
Cena: 17,59 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

50 ml

Postać

Kremy

Producent

AMARA

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Skład
Aqua, Urea, Cetearyl Alcohol, Sodium Lactate, Polysorbate 60, Glyceryl Stearate, Linum Usitatissimum, Caprylic/Capric Triglyceride,
Isopropyl Myristate, Dimethicone, Sorbitol, Panthenol, Sorbitan Stearate, Lactic Acid, Theobroma Cacao, Silica, Allantoin, Tocopherol,
Xanthan Gum, Potassium Sorbate, Cholesterol, Ceresin, Paraffinum Perliquidum, Paraffinum Liquidum, Lanolin
Właściwości i zastosowanie
Amaderm Krem nawilżająco-regenerujący Urea 15% przeznaczony jest do pielęgnacji skóry suchej, szorstkiej z tendencją do
łuszczenia.
Szczególnie polecany do stosowania w miejscach najbardziej narażonych na przesuszenie, tj. dłoniach, łokciach i kolanach.
15-pocentowe stężenie substancji nawilżającej zapewnia ochronę przesuszonej i odwodnionej skórze. Wygładza ją i regeneruje,
likwiduje nadmierne rogowacenie, czyni miękką, gładką i elastyczną. Ułatwia złuszczanie i zwiększa przepuszczalność warstwy
rogowej.
Delikatna, kremowa formuła pozwala łatwo rozprowadzić krem.
Kosmetyki są bezpieczne nawet dla cery skłonnej do podrażnień i alergii.
Nie zawierają parabenów ani produktów ropopochodnych.
Krem nie posiada zapachu, barwników, nie powoduje żadnych reakcji alergicznych.
Może być stosowany zarówno do codziennej pielęgnacji i ochrony skóry suchej, jak i podczas różnego rodzaju terapii, zabiegów
powodujących wysuszenie czy podrażnienie skóry.
Substancje aktywne:
urea – posiada właściwości keratolityczne, zmiękcza i nawilża skórę, nadając jej zdrowy wygląd.
panthenol – wnikając w głębsze warstwy naskórka, działa łagodząco, przeciwzapalnie i regenerująco na podrażnioną
skórę, sprawia, że staje się sprężysta i elastyczna.
sodium lactate – naturalny czynnik nawilżający, utrzymujący odpowiedni poziom wilgoci skóry, reguluje odnowę
komórkową.
linum usitatissiumum – suchą i łuszczącą się skórę chroni przed utratą wilgoci, regeneruje naskórek i ogranicza ogniska
zapalne.
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Stosowanie
Preparat należy stosować 2-3 razy dziennie na umytą i dobrze wysuszoną skórę poprzez nałożenie warstwy kremu i łagodne wcieranie
aż do wchłonięcia.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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