
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Amaderm krem regenerująco - złuszczający urea 30% 50 ml
 

Cena: 24,40 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, GLYCE- RYL STEARATE, SODIUM LACTATE, SORBITOL, SORBITAN STEARATE,
PANTHENOL, CAPRY- LIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ISOPROPYL MYRISTATE, LACTIC ACID, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER,
DIMETHICONE, SILICA, TRIETHYL CITRATE, ALLANTOIN, XANTHAN GUM, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL,
POTASSIUM SORBATE

Charakterystyka

AMADERM krem regenerująco-złuszczający UREA 30% to preparat stworzony do pielęgnacji szorstkiej, suchej skóry stóp ze
skłonnością do pękania oraz nadmiernego rogowacenia.
Niweluje objawy suchości skóry i zrogowaciały naskórek wywołane czynnikami genetycznymi, atmosferycznymi, a także
związanymi z zabiegami dermokosmetycznymi.
Nie powoduje żadnych podrażnień nawet u osób ze skórą bardzo wrażliwą lub skłonną do reakcji alergicznych.
Specjalistyczny preparat przeznaczony do zrogowaciałej i popękanej skóry:

Mocznik w wysokim stężeniu 30% idealnie złuszcza martwy naskórek i wygładza skórę
Pobudza skórę do szybszej regeneracji i poprawia wchłanialność pozostałych składników aktywnych
Dogłębnie nawilża i zapobiega utracie wody z naskórka
Redukuje modzele, odciski, nadmierne rogowacenie stóp
Działa na egzemę i punktowe zrogowacenia na twarzy
Niweluje wyprysk w fazie nadmiernego łuszczenia

Po zastosowaniu kremu następuje szybsza regeneracja popękanej, podrażnionej skóry pięt oraz zmniejsza się podatność
naskórka na kolejne pęknięcia. Preparat znacznie poprawia ogólną kondycję i wygląd szorstkiej, popękanej skóry stóp.

Stosowanie
Krem przeznaczony jest do codziennego użytku.
Nanieś niewielką ilość kremu na czystą i osuszoną skórę stóp. Wcieraj krem delikatnymi, okrężnymi ruchami aż do całkowitego
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wchłonięcia. W zależności od potrzeb powtarzaj czynności 1–2 razy dziennie.
AMADERM Krem regenerująco-złuszczający UREA 30% stosowany regularnie pozwala pozbyć się suchej, łuszczącej się skóry, a także
zniwelować pęknięcia na piętach i uelastycznić skórę.

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