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Avene Cicalfate+ regenerujący krem ochronny do twarzy i
ciała 40 ml
 

Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent AVENE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Avene Cicalfate+ to krem ochronny do twarzy i ciała, który przyczynia się do złagodzenia uczucia dyskomfortu skóry oraz wspomaga
proces regeneracji podrażnień już w ciągu 48 godzin od zastosowania. To dobry wybór dla wszystkich, którym potrzebne jest ukojenie i
odnowa skóry ze względu na zaburzenie jej naturalnej bariery. Krem może być z powodzeniem stosowany przez całą rodzinę, w tym
dzieci już od pierwszego miesiąca życia. Po aplikacji krem tworzy warstwę ochronną na powierzchni skóry, tym samym zapewniając
tzw. efekt opatrunku i przyczyniając się do lepszej ochrony wierzchnich warstw naskórka. Produkt powstał z myślą o osobach
zmagających się z osłabioną, podrażnioną i wrażliwą skórą. Za regenerację odpowiada składnik C+ RestoreTM, a za oczyszczanie –
siarczany miedzi i cynku, które jednocześnie wpływają na zmniejszenie ryzyka namnażania się bakterii. Konsystencja Avene Cicalfate+
sprawia, że krem jest łatwy do rozprowadzania. Jednocześnie nie posiada żadnego zapachu, dlatego może być z powodzeniem używany
przez osoby, których skóra negatywnie reaguje na obecność substancji zapachowych.

Formuła produktu jest bezpieczna dla środowiska, bowiem aż 86% składników jest pochodzenia naturalnego. Co więcej, kosmetyk
został wyprodukowany w fabryce we Francji, która może pochwalić się certyfikatem ekologicznym, zgodnie z normą ISO 14001 lub
ECOVADIS. Po aplikacji kremu na skórę należy delikatnie go wmasować. Osoby, które zmagają się z silnymi podrażnieniami i
zadrapaniami mogą wcześniej zastosować kompres z wodą termalną Avène, co pozwoli uzyskać jeszcze większy efekt ukojenia i
regeneracji. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami klinicznymi, Avene Cicalfate+ wykazuje działanie łagodzące już od pierwszego
zastosowania. Sam proces regeneracji przebiega aż czterokrotnie szybciej. Dzięki temu skóra może odbudować się w krótszym czasie.
Krem można stosować również w przypadku egzemy atopowej, jako uzupełnienie kremu zmiękczającego.

Krem regenerujący Avene Cicalfate+ może być stosowany m.in. w przypadku pojawienia się pieluszkowego zapalenia skóry. Ma ono
formę wysypki, która znajduje się na skórze pośladków dziecka, najczęściej w okresie pierwszego roku życia malucha. Ta przypadłość
wynika nie tylko z miękkości i delikatności skóry dziecka oraz jej budowy, ale stanowi także wynik częstego narażenia na wilgoć, otarcia
od materiału pieluszek oraz ciepło. Pieluszkowe zapalenie skóry ma postać suchych zaczerwienień, które mogą być również sączące.
Często pojawiają się też krostki, plamy i podwyższona temperatura skóry w miejscu występowania. Wszystko to sprawia, że dziecko ma
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zły nastrój i odczuwa ból. Krem Avene Cicalfate+ wspomaga regenerację, dlatego warto go zastosować go po wcześniejszym umyciu
skóry i osuszeniu. Ważne, aby aplikacja kremu przebiegała bardzo delikatnie, gdyż dotykanie zaczerwienionych miejsc może wywoływać
u dziecka ból.

Kosmetyk może sprawdzić się także w przypadku osób zmagających się z częstymi wysypkami. Reakcje skórne są często wynikiem
m.in. podrażnienia skóry materiałem ubrania, działaniem czynników atmosferycznych, takich jak wiatr czy słońce, oraz stosowania
produktów drażniących lub wynikiem działania bakterii i wirusów. Niezależnie od przyczyny zaburzona zostaje naturalna bariera
ochronna skóry. Gdy skóra jest bolesna i napięta, warto zastosować Avene Cicalfate+. Krem jest szczególnie polecany w przypadku tzw.
wysypki zakaźnej. Obecność składników wykazujących działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze, takich jak miedź i cynk, sprawia, że
skóra może szybciej się zregenerować. Należy za wszelką cenę unikać drapania, gdyż nie tylko opóźnia ono proces odbudowy, ale
jednocześnie może skutkować nieestetycznymi śladami. Ponadto zaleca się wyeliminowanie produktów, które mogą działać drażniąco.
Do momentu ustania wysypki, warto też zrezygnować z nakładania makijażu. Jeśli zaczerwienienia i reakcje alergiczne nie ustąpią po
kilku dniach, najlepiej skontaktować się z lekarzem. Krem regenerujący Avene Cicalfate+ jest dostępny w wygodnym opakowaniu, co
umożliwia łatwą i szybką aplikację.

Składniki
Avene Thermal Spring Water (Avene Aqua). Caprylic/Capric Triglyceride. Mineral Oil (Paraffinum Liquidum – olej parafinowy). Glycerin.
Hydrogenated Vegetable Oil. Zinc Oxide. Propylene Glycol. Polyglyceryl-2 Sesquiisostearate. Peg-22/Dodecyl Glycol Copolymer.
Aluminum Stearate. Aquaphilus Dolomiae Ferment Filtrate. Arginine. Beeswax (Cera Alba – wosk pszczeli). Copper Sulfate. Magnesium
Stearate. Magnesium Sulfate. Microcrystalline Wax (Cera Microcristallina – wosk mikrokrystaliczny). Tromethamine. Zinc Sulfate
(siarczan cynku).
Składniki aktywne zawarte w kremie Avene Cicalfate+:

C+ Restore™ - pierwszy postbiotyczny składnik aktywny opracowany w ośrodku badawczym Pierre-Fabre, wyizolowany z Wody
Termalnej Avene. Odpowiedzialny za wsparcie procesu regeneracji podrażnionego naskórka;
siarczan miedzi oraz siarczan cynku – skutecznie obniżają ryzyko namnażania się bakterii i rozwoju stanu zapalnego;
woda termalna Avene – koi wrażliwą skórę.

Charakterystyka
Avene Eau Thermale Cicalfate+ to krem ochronny do skóry podrażnionej, odpowiedzialny za regenerację naskórka, oczyszczenie oraz
kojenie wrażliwej skóry. Skuteczność produktu oraz szybkość jego działania potwierdzona jest unikalnym składem, który zawiera cenne
składniki aktywne. Dzięki nim krem ochronny Avene Cicalfate+:

regeneruje podrażnioną skórę dzięki zastosowaniu składnika C+ Restore™. Świetnie radzi sobie z suchymi i niesączonymi
podrażnieniami zarówno u dorosłych, jak i dzieci oraz niemowląt.
oczyszcza wrażliwą skórę, co możliwe jest dzięki połączeniu siarczanu miedzi i cynku;
koi skórę dzięki zawartości wody termalnej Avene.

Krem Avene Cicalfate+ został przetestowany pod kątem dermatologicznym, ginekologicznym i pediatrycznym. Badania przeprowadzone
zostały na grupie składającej się z 83 osób z powierzchniowymi zmianami skórnymi, które używały produktu 2 razy dziennie przez okres
21 dni. Stosowanie kremu Avene Cicalfate+ wykazało nie tylko kojący efekt produktu, ale także skuteczność w regeneracji skóry już po
48 godzinach od pierwszej zastosowania. Krem Avene Cicalfate+ nie powoduje wystąpienia zaskórników na ciele.

Stosowanie
Regenerujący krem ochronny Avene Cicalfate+ należy stosować dwa razy dziennie na oczyszczoną i suchą skórę lub zewnętrzne błony
śluzowe. Produkt może być stosowany w celu pielęgnacji skóry wrażliwej i podrażnionej u dzieci i niemowląt. Można go stosować na
zewnętrzne okolice intymne. Należy unikać kontaktu kremu z oczami.

Krem Avene Cicalfate+ nie należy przechowywać w temperaturze poniżej 0° C. Produkt należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od momentu
pierwszego otwarcia.

Przeciwwskazania
Krem ochronny Avene Cicalfate+ nie powinien być stosowany w przypadku wystąpienia nadwrażliwości na jakikolwiek składnik aktywny
produktu. W razie pytań dotyczących konkretnego wskazania lub wątpliwości związanych z wystąpieniem działań niepożądanych należy
skonsultować się z lekarzem, bądź farmaceutą przed pierwszym użyciem produktu.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego. W razie pytań bądź
wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

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