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Anida krem do rąk i paznokci wosk pszczeli i olej makadamia
100 ml
 

Cena: 7,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Kremy

Producent SCAN-ANIDA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Krem do rąk i paznokci Anida z woskiem pszczelim i olejem makadamia to ekspresowa pomoc dla suchej i szorstkiej skóry. Kosmetyk
pielęgnuje oraz wspiera odbudowę zniszczonej skóry dłoni. Korzystnie wpływa również na proces regeneracji łamliwych i
rozdwajających się paznokci (np. po zabiegach manicure hybrydowego lub żelowego).

Składniki zawarte w kremie Anida wykazują właściwości natłuszczające, wygładzające, a także uelastyczniające skórę. Dlatego też
kosmetyk jest polecany w szczególności osobom borykającym się z nadmiernym wysychaniem skóry dłoni, jej pękaniem lub
łuszczeniem się. Co więcej, krem Anida z woskiem pszczelim i olejem z orzechów makadamia chroni skórę przed negatywnym
działaniem czynników zewnętrznych (m.in. smogu, dymu papierosowego, promieniowania UVA i UVB).

Kosmetyk charakteryzuje się przyjemną, gęstą konsystencją.

Skład
Aqua, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Cera Alba, Paraffinum Liquidum,
Ceteareth-20, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Polyacrylamide, Hydrogenated Polydecene, Laureth-7, Allantoin, Propylene Glycol,
Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Parfum, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Limonene

Charakterystyka
Regularne stosowanie kremu do rąk i paznokci Anida wspiera regenerację naskórka, koi delikatną skórę dłoni, a także wzmacnia
paznokcie. Zawartość wielu substancji czynnych, które zapobiegają nadmiernemu odparowywaniu wody z powierzchni skóry sprawia, że
kosmetyk warto stosować przez cały rok. Szczególnie polecane jest nakładanie kremu w okresie wzmożonego ryzyka narażenia jej na
negatywne działanie czynników zewnętrznych lub wysuszenie (np. zimą lub podczas pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach).
W składzie, poza olejem z orzechów makadamia i woskiem pszczelim, znajdują się substancje takie jak: alantoina, witamina E, D-
phantelnol oraz emolienty:
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● Olej z orzechów makadamia (Macadamia Ternifolia Seed Oil) – zapewnia skórze zdrowy wygląd, uelastycznia ją, regeneruje oraz
odżywia. Łagodzi podrażnienia, wzmacnia naskórek, wspomaga leczenie blizn i drobnych ran. Obecność oleju makadamia w składzie
kremu do rąk i paznokci Anida sprawia, że kosmetyk jest odpowiedni również dla osób o skórze wrażliwej.
● Wosk pszczeli (Cera Alba) – to substancja bogata w witaminy, proteiny, sole mineralne oraz kwasy (takie jak kwas palmitynowy, octowy
czy walerianowy). Dzięki dużej liczbie składników odżywczych, wosk pszczeli zmiękcza skórę, nawilża ją, wygładza i chroni przed
ponownym wysuszeniem. Regeneruje skórę dłoni, a także wspomaga gojenie się ran i podrażnień.
● Alantoina (Allantoin) – substancja wykazująca działanie przeciwzapalne, kojące i łagodzące podrażnienia. Alantoina nawilża, zmiękcza
oraz wspiera regenerację skóry.
● Witamina E (Tocopheryl Acetate), tzw. „witamina młodości”. Witamina E hamuje proces starzenia się skóry, wzmacnia barierę
naskórkową. Dzięki temu zapobiega podrażnieniom oraz hamuje utratę wody. Witamina E przyczynia się także do wzmocnienia naczyń
krwionośnych, poprawy ukrwienia skóry, a także zniwelowania ryzyka powstawania stanów zapalnych.
● D-phantenol (Panthenol) – działa przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienia. Zawartość D-panthenolu w kremie do rąk i paznokci Anida
sprawia, że kosmetyk wspomaga regenerację naskórka, a także poprawia poziom nawilżenia suchej, odwodnionej skóry.
● Emolienty – substancje, które tworzą na powierzchni skóry tzw. warstwę okluzyjną (chroniącą skórę przed nadmierną utratą wody).
Emolienty wyraźnie zmiękczają skórę oraz wygładzają ją. Przyczyniają się także do odbudowy uszkodzonej warstwy lipidowej naskórka.
Wszystko to za sprawą ich bogatego składu – w emolientach znajdują się m.in. ceramidy, trójglicerydy i kwas linolowy. W składzie
kremu do rąk i paznokci Anida zastosowano jedynie emolienty o sprawdzonym i potwierdzonym działaniu.

Stosowanie
Krem Anida kilkukrotnie w ciągu dnia nałożyć na dłonie i wetrzeć delikatnymi, kolistymi ruchami – zwłaszcza po umyciu i osuszeniu
dłoni. Na noc zaleca się stosowanie kremu w formie maski do rąk: na dłonie nałożyć grubą warstwę kosmetyku i pozostawić do
wchłonięcia.

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