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Avene XeraCalm A.D. balsam uzupełniający lipidy 200 ml
 

Cena: 68,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent AVENE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Avene Xeracalm A.D. balsam uzupełniający lipidy – skóra bardzo sucha i z
tendencją do atopii oraz świądu
Avene Xeracalm A.D. balsam uzupełniający lipidy to produkt kosmetyczny przeznaczony do stosowania na skórę bardzo suchą i
skłonną do swędzenia oraz wyprysku atopowego. Może być używany przez dzieci i dorosłych. Ma opakowanie z pompką, co ułatwia
dozowanie właściwej ilości produktu.
Receptura powstała w oparciu o technologię Sterile Cosmetics®, która pomaga utrzymać jej sterylność przez cały czas stosowania
kosmetyku. Zawiera I-modulię® i Cer-omega. Formuła jest bezzapachowa i niekomedogenna. Składniki zostały dobrane tak, aby
zredukować ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. W składzie nie ma konserwantów.

Atopowe zapalenie skóry, w skrócie AZS, to przewlekła zapalna choroba dermatologiczna. Jej pierwsze objawy najczęściej występują już
we wczesnym dzieciństwie do 5. roku życia. Tylko u 17% dorosłych rozwija się po okresie dojrzewania. Najczęściej występującymi
symptomami AZS są:
● zaczerwienienia,
● grudki,
● sączące się ranki,
● pęcherzyki.
Z czasem zmiany mogą przekształcać się w suchą, zgrubiałą skórę. Mogą one występować na twarzy, skórze głowy, płatkach usznych,
szyi, grzbietach rąk i nóg, dołach podkolanowych i łokciowych oraz wewnętrznych stronach kończyn.
Do ich pojawienia się dochodzi najczęściej na skutek kontaktu organizmu z alergenem wziewnym lub pokarmowym. Wtedy komórki
obronne zostają pobudzone do pracy, co powoduje wystąpienie stanu zapalnego.
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Nie ustalono wyraźnych przyczyn występowania atopowego zapalenia skóry. Wskazuje się, że duże znaczenie mają czynniki
genetyczne. Jeśli na AZS cierpi oboje rodziców, ryzyko pojawienia się choroby u dziecka wynosi 80%. W przypadku, gdy zmiany
występują u jednego opiekuna, szanse na rozwój AZS u pociechy wynoszą 40%.
Walka z atopowym zapaleniem skóry obejmuje nie tylko unikanie czynników drażniących naskórek, ale także stosowanie odpowiednich
leków. Ponadto można stosować produkty kosmetyczne ze składnikami, które wspierają nawilżanie skóry, takich jak Avene Xeracalm
A.D. balsam uzupełniający lipidy.

Obecna w recepturze preparatu I-modulia® to biotechnologiczny składnik, który jest pozyskiwany z wody termalnej Avene. Wspiera
redukcję uczucia swędzenia. Pomaga pobudzić funkcje ochronne skóry oraz zniwelować podrażnienia. W składzie obecna jest także Cer-
omega. To lipidy, które przypominają tłuszcze obecne w skórze. Wspomagają odżywianie naskórka, odnowę jego bariery ochronnej i
redukcję suchości. Ponadto receptura zawiera wodę termalną Avene, która wspiera łagodzenie podrażnień.
Połączenie tych składników pomaga przynieść ulgę suchej skórze ze skłonnościami do atopii. Wspierają łagodzenie uczucia swędzenia
wywołanego suchością naskórka. Dodatkowo wspomaga przywrócenie równowagi mikrobiomu skóry.

Produktu należy używać 1 lub 2 razy dziennie. Aby nie podrażnić skóry podczas aplikacji, trzeba najpierw nałożyć kosmetyk na dłonie i
rozprowadzić go w nich, a dopiero później nanosić na ciało kolistymi, szerokimi ruchami. Nie wolno pocierać mocno naskórka, aby go nie
uszkodzić.

Składniki
AVENE THERMAL SPRING WATER. MINERAL OIL. GLYCERIN. CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. PEG-12. OENOTHERA BIENNIS
(EVENING PRIMROSE) OIL. GLYCERYL STEARATE. MYRETH-3 MYRISTATE. PEG-100 STEARATE. POLYACRYLATE-13. AQUAPHILUS
DOLOMIAE EXTRACT. ARGININE. CITRIC ACID. EVENING PRIMROSE OIL/PALM OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS. GLYCINE.
POLYISOBUTENE. POLYSORBATE 20. SODIUM ACETATE. SORBITAN ISOSTEARATE.TOCOPHEROL. WATER.

Charakterystyka
XeraCalm A.D Balsam uzupełniający lipidy został opracowany z myślą o pielęgnacji skóry umiarkowanie suchej i bardzo suchej u
niemowląt, dzieci i dorosłych: Skóra skłonna do atopii, skóra skłonna do podrażnień i świądu, które są wynikiem przesuszonej i naturalnie
suchej skóry. Stworzony zgodnie z koncepcją „sterylnego kosmetyku”: bez substancji zapachowych, zawiera składniki aktywne
wyselekcjonowane ze względu na swoją skuteczność i brak szkodliwego działania.

Stosowanie
Nakładać Xera Calm A.D balsam uzupełniający lipidy raz lub dwa razy dziennie na skórę twarzy i/lub ciała po jej uprzednim oczyszczeniu
XeraCalm A.D olejkiem do kąpieli uzupełniającym lipidy.

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