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Avene Cicalfate+ oczyszczający żel do mycia skóry
podrażnionej 200 ml
 

Cena: 47,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Żele

Producent AVENE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). WATER (AQUA). GLYCERIN. DISODIUM COCO-GLUCOSIDE CITRATE. DECYL
GLUCOSIDE. SODIUM COCOAMPHOACETATE. PENTYLENE GLYCOL. AQUAPHILUS DOLOMIAE FERMENT FILTRATE. ARGININE. CITRIC
ACID. COPPER SULFATE. SODIUM CHLORIDE. TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE. TROMETHAMINE. XANTHAN GUM. ZINC
SULFATE

Przed zakupem produktu zalecamy konsumentowi systematyczne sprawdzanie jego składu.

Charakterystyka

Ten nie wysuszający żel do mycia oczyszcza i przynosi skórze podrażnionej.
Przeznaczony jest do mycia skóry twarzy i ciała oraz zewnętrznych okolic intymnych, dłoni i skóry głowy niemowląt od 1 dnia
życia, dzieci i dorosłych.
Formuła produktu pomaga zredukować podrażnienie a właściwości oczyszczające ograniczają ryzyko namnażania się bakterii.
Odpowiedni w higienie codziennych podrażnień (zaczerwienia okolic okołopieluszkowych, zadrapania, podrażnień intymnych,
wysypek wieku dziecięcego, po zabiegu tatuażu, po powierzchownych zabiegach dermatologicznych, w pielęgnacji kikuta
pępowinowego),
Oczyszczający żel do mycia nie posiada substancji zapachowych i składa się w 98% ze składników pochodzenia naturalnego.
Jego przyjemna niebieska konsystencja pieni się podczas aplikacji.
Ten delikatny żel do mycia zamknięty jest w plastikowej butelce pochodzącej w 100% z recyklingu i nadającej się do recyklingu
(łącznie z odkręcaną nakrętką również przeznaczoną do recyklingu).
Składniki:

C+-Restore - opatentowany postbiotyczny składnik aktywny pochodzący z wody termalnej Avène. Wspomaga
regenerację skóry.
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Kompleks Miedź / Cynk - ogranicza ryzyko rozmnażania się bakterii
Korzyści:

Przeznaczony do mycia podrażnionej skóry wrażliwej
Natychmiastowy efekt ukojenia
Efekt oczyszczenia już od pierwszych minut¹

¹Badanie tolerancji i skuteczności (po peelingu, po zabiegach laserowych, tatuowaniu itp.) pod kontrolą dermatologiczną w grupie 62
osób, aplikacja 2 razy dziennie przez 21 dni.

Stosowanie

 Częstotliwość użytkowania: 1 lub 2 razy dziennie.
Stosuj raz lub dwa razy dziennie na podrażnioną skórę. Spień i spłucz. Wysusz delikatnie bez pocierania.

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