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Avene Cicalfate+ osuszający spray regenerujący 100 ml
 

Cena: 59,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny na skórę

Producent AVENE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). ZINC OXIDE. HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE. WATER (AQUA).
1,2-HEXANEDIOL. AQUAPHILUS DOLOMIAE FERMENT FILTRATE. ARGININE. CAPRYLYL GLYCOL. COPPER SULFATE. HECTORITE.
SCLEROTIUM GUM. TROMETHAMINE. ZINC SULFATE.

Charakterystyka

Cicalfate + Osuszający spray regenerujący do skóry wrażliwej, skłonnej do maceracji. Twarz, ciało, okolice pieluszkowe.
Sprzyja naturalnym procesom naprawczym dzięki trzem aktywnym składnikom:

(C+-Restore) TM*- innowacyjny patent opracowany przez laboratoria Pierre Fabre, sprzyja regeneracji naskórka.
Połączenie siarczanu miedzi i siarczanu cynku ogranicza ryzyko proliferacji bakterii.
Bogaty w Wodę termalną Avene,

Cicalfate+ Osuszający spray regenerujący łagodzi dyskomfort delikatnego naskórka.

* Patent złożony.

Bogaty w pudry absorbujące, które osuszają powierzchowne podrażnienia.
Formuła opracowana tak, aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych.
Nie powoduje powstawania zaskórników.
Pomaga osuszyć i zregenerować podrażnioną skórę* skłonną do powierzchownych maceracji:

pieluszkowe zapalenie skóry
zmiany sączące pod fałdami skóry
przestrzenie międzypalcowe
maceracja skóry pod fałda piersi
pielęgnacja zmian skórnych po zabiegu ospy wietrznej* *
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*Górne warstwy naskórka. 
* *Nie zastępuje środka antyseptycznego.

Cicalfate + osuszający spray regenerujący
Wygładza już po pierwszej aplikacji*
Osusza i regeneruje w ciągu 48h*
Oczyszcza w ciągu godziny* *

Kompleksowa odpowiedź na potrzeby pacjenta:
(C+-Restore) ™: pierwszy postbiotyczny składnik aktywny przyspieszający regenerację
Miedź-Cynk: ogranicza ryzyko proliferacji bakteryjnej
Woda termalna Avène: koi, łagodzi podrażnienia i zmiękcza skórę
Pudry absorbujące

Opinie pacjentów

100% satysfakcji* * * *
98% ponownie zakupiłoby produkt* * * *

* Monocentryczne otwarte badanie kliniczne pod kontrolą dermatologów i pediatrów. 51 pacjentów (niemowlęta, dzieci i dorośli), 2 aplikacje
dziennie przez 21 dni.

* * Badanie in vitro, ocena działania oczyszczającego na drobnoustroje reprezentatywne dla skóry.

Stosowanie
Przed zastosowaniem należy oczyścić obszar skóry, gdzie będzie stosowany preparat, następnie Cicalfate+ Osuszający spray
regenerujący wstrząsnąć i spryskać. Należy stosować dwa razy dziennie (do momentu kiedy wygląd skóry ulegnie polepszeniu). Przed
użyciem dobrze wstrząsnąć. Nie rozpylać w kierunku oczu. Nie wdychać. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

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