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

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

 

 

Amara skin pro care Travel Pack - krem do rąk nawilżający 50
ml + płyn do dezynfekcji rąk 30 ml
 

Cena: 16,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Kremy

Producent AMARA

Rodzaj rejestracji Produkt biobójczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Amara Skin pro care Travel Pack to wygodny zestaw podróżny składający się z płynu do dezynfekcji rąk oraz kremu do rąk o działaniu
nawilżającym. Obydwa produkty można stosować zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba: nawet kilka-kilkanaście razy w ciągu dnia. Krem do
rąk oraz płyn do dezynfekcji rąk z serii Amara skin pro care Travel Pack są szczególnie przydatne w czasie: wakacji, dłuższych
przejazdów komunikacją miejską, przelotów samolotowych, ale też pieszych wycieczek.

Płyn do dezynfekcji rąk należy stosować z zachowaniem odpowiedniej odległości od oczu. Z uwagi na skład, płyn (zwłaszcza w
momencie rozpylania) ma drażniące działanie na oczy oraz układ oddechowy.

Skład
Płyn do dezynfekcji rąk: etanol 70 g/ 100 g, pozostałe składniki: propan-2-ol, woda oczyszczona, gliceryna, pantenol, substancja
zapachowa.

Nawilżający krem do rąk: aqua, cetearyl alcohol, paraffinum liquidum, isopropyl myristate, petrolatum, isostearyl isostearate, glycerin,
dimethicone, potassium cetyl phosphate, phenoxyethanol, panthenol, allantoin, tocopherol, hydrolyzed oat protein, disodium edta,
ethylhexylglycerin, triethanolamine, parfum, limonene, linalool, benzyl benzoate, amyl cinnamal.

Charakterystyka
Zestaw kosmetyków z serii Amara skin pro care Travel Pack jest polecany do stosowania we wszystkich miejscach i sytuacjach, gdy
dostęp do czystej wody oraz mydła jest utrudniony. Ułatwia zachowanie higienicznej czystości dłoni oraz chroni skórę przed
wysuszeniem i pękaniem.

Głównym składnikiem płynu do dezynfekcji Amara skin pro care jest etanol w stężeniu 70 g/100 g produktu. Taka zawartość etanolu w
preparacie do dezynfekcji rąk sprawia, że wykazuje on silne działanie wirusobójcze. Etanol ma również właściwości bakteriobójcze.
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W składzie płynu do dezynfekcji znajdują się również takie substancje jak gliceryna i pantenol. Ich dodatek chroni delikatną skórę rąk
przed nadmiernym wysuszeniem, uczuciem pieczenia i ściągnięcia oraz pękaniem.

W składzie kremu do rąk z serii Amara skin pro care Travel Pack znajdują się takie substancje czynne jak:

● Gliceryna – idealnie nawilża i natłuszcza suchą lub szorstką skórę. Regeneruje ją i szybko się wchłania. Gliceryna znana jest z
właściwości wysoce higroskopijnych (dobrze absorbuje wodę). Dzięki jej dodatkowi, konsystencja nawilżającego kremu do rąk z serii
Amara skin pro care jest przyjemna, a aplikacja – bardzo łatwa.
● Pantenol – regeneruje suchą i podrażnioną skórę, szybko ją koi oraz przynosi uczucie ulgi. Pantenol poprawia poziom nawilżenia skóry
dłoni, nadając jej miękkość i elastyczność. Wzmacnia również barierę hydrolipidową naskórka.
● Alantoina – składnik kremu do rąk z serii Amara skin pro care Travel Pack, który łagodzi podrażnienia, przyśpiesza regenerację skóry,
nawilża i działa przeciwzapalnie.
● Proteiny owsa – zmiękczają i nawilżają skórę, przyczyniają się do jej regeneracji, a także łagodzą podrażnienia. Proteiny owsa zawierają
takie substancje aktywne jak globuliny (awenalina), prolaminy (gluten), gluteliny (awenina), miozynę, wolne aminokwasy (w
szczególności glutaminę, prolinę).
● Witamina E – składnik zwany również „witaminą młodości”. Witamina E łagodzi podrażnienia oraz działa przeciwzapalnie. Odżywia
skórę, nawilża ją i uelastycznia oraz hamuje procesy starzenia się skóry.
● Emolienty – poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry. Natłuszczają ją, a także tworzą warstwę ochronną na jej powierzchni. Dzięki
temu zapobiegają nadmiernej utracie wody przez naskórek. Emolienty ułatwiają też odbudowę uszkodzonej warstwy lipidowej naskórka.
W ich składzie znajdują się ceramidy, trójglicerydy oraz kwas linolowy – substancje aktywnie wpływające na stan naskórka.

Stosowanie
Płyn do dezynfekcji nanieść na skórę w ilości niezbędnej do zwilżenia obu dłoni. Dokładnie rozprowadzić, delikatnie wmasowując w
wierzch dłoni, jej wnętrze, przestrzenie między palcami oraz kciuki. Pozostawić do wyschnięcia, nie spłukiwać.

Krem do rąk Amara skin pro care nanosić na powierzchnię dłoni zawsze, gdy pojawi się uczucie suchości (np. po umyciu i osuszeniu
dłoni). Wmasować. Można stosować kilkukrotnie w ciągu dnia.
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