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Avene XeraCalm A.D. balsam uzupełniający lipidy 400 ml
 

Cena: 112,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 400 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent AVENE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Avene XeraCalm A.D. balsam uzupełniający lipidy to produkt utrzymany w koncepcji „kosmetyku sterylnego”, który może być
stosowany u pacjentów dorosłych, a także u młodzieży, dzieci i niemowląt. Jego składniki zostały dobrane w taki sposób, aby sprzyjać
szybkiej regeneracji skóry i odbudowywać jej barierę hydrolipidową. Kosmetyk nie zawiera w swojej formule składników zapachowych, a
poza tym jest pozbawiony dodatku alkoholu.

Na co jest Avene XeraCalm A.D. balsam uzupełniający lipidy? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienna pielęgnacja skóry
przesuszającej się, skłonnej do atopii i świądu, a także skóry nadwrażliwej i szczególnie wymagającej. Funkcją kosmetyku jest
natychmiastowe zmniejszanie uczucia swędzenia, a także przywracanie równowagi flory bakteryjnej skóry. Działanie przeciwświądowe
wiąże się z redukcją aktywności receptora PAR-2 oraz włączeniem cząsteczki, która stanowi składnik wody termalnej Avene. Dodatkowo
kosmetyk Avene XeraCalm A.D. balsam uzupełniający lipidy wykazuje działanie przeciwzapalne, co wiąże się ze zmniejszaniem
uwalniania cytokin i chemokin prozapalnych. Avene XeraCalm A.D. balsam uzupełniający lipidy działa również poprzez odbudowę
warstwy hydrolipidowej naskórka oraz poprzez podniesienie naturalnej odporności skóry. Efekt ten uzyskiwany jest dzięki zwiększeniu
wytwarzania peptydów przeciwdrobnoustrojowych oraz dzięki zastosowaniu kompleksu CER-OMEGA. Są to związki lipidów
zachowujące się tak samo, jak naturalne lipidy znajdujące się w skórze.

W opakowaniu znajduje się 400 ml balsamu Avene XeraCalm A.D. uzupełniającego lipidy. W skład kosmetyku wchodzi między innymi
woda termalna Avene oraz glicyna i arginina, a także witamina E oraz olejek z wiesiołka i ekstrakt z Aquaphilus Dolomiae. Kompletną
formułę można sprawdzić na opakowaniu balsamu.

Jak stosować kosmetyk Avene XeraCalm A.D. balsam uzupełniający lipidy? Kosmetyk jest przeznaczony do codziennego użytku i
należy z niego korzystać zgodnie z zaleceniami producenta. Balsam powinien być aplikowany na odpowiednio przygotowaną wcześniej
skórę, czyli dokładnie oczyszczoną i osuszoną. Zaleca się aplikację balsamu na twarz oraz wybrane partie ciała, które mają szczególne
potrzeby związane z nawilżeniem i natłuszczeniem. Avene XeraCalm A.D. balsam uzupełniający lipidy powinien być nakładany na skórę
2 razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem. Balsam ma przyjemną w aplikacji konsystencję, łatwo się rozsmarowuje i szybko się
wchłania. Po zastosowaniu kosmetyku należy dobrze zabezpieczyć jego opakowanie, mocno dokręcając korek tubki balsamu.
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Nie każdy pacjent powinien stosować kosmetyk Avene XeraCalm A.D. balsam uzupełniający lipidy, gdyż ma on również 
przeciwwskazania do stosowania. Produkt nie powinien być używany w przypadku nadwrażliwości na choć jeden z jego składników.
Jeśli pacjent zastosuje balsam i wystąpią u niego objawy nadwrażliwości, powinien zaprzestać dalszego korzystania z kosmetyku i
skonsultować się z lekarzem.

Składniki
Avene Thermal Spring Water (Avene Aqua, czyli woda termalna Avene), Mineral Oil (Paraffinum Liquidum), Glycerin, Caprylic/Capric
Triglyceride, Peg-12, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil (Oenothera Biennis Oil, czyli olejek z wiesiołka), Glyceryl Stearate, Myreth-3
Myristate, Peg-100 Stearate, Polyacrylate-13, Aquaphilus Dolomiae Extract (ekstrakt z Aquaphilus Dolomiae), Arginine (arginina), Citric
Acid, Evening Primrose Oil/Palm Oil Aminopropanediol Esters, Glycine (glicyna), Polyisobutene, Polysorbate 20, Sorbitan Isostearate,
Tocopherol (witamina E), Water (Aqua).

Charakterystyka
Avene XeraCalm A.D. to balsam uzupełniający lipidy, który może być stosowany codziennie u dzieci, niemowląt oraz dorosłych ze
skłonnością do atopii, przesuszania się skóry oraz świądu. Preparat sprzyja szybkiej regeneracji bardzo suchej skóry i przywraca jej
wrodzoną odporność poprzez odbudowę bariery hydrolipodowej. Za sprawą unikatowego składu Avene XeraCalm A.D. jest w stanie
niemal natychmiastowo łagodzić uczucie swędzenia (nawet do 97%) i przywracać równowagę flory bakteryjnej skóry, czego dowodem
są badania kliniczne przeprowadzone na grupie 32 pacjentów w wieku od 7 miesięcy do 9 lat, którym aplikowano dwa razy dziennie
balsam Avene XeraCalm A.D przez okres 28 dni.

Działanie balsamu uzupełniającego lipidy Avene XeraCalm A.D. odbywa się w kilku aspektach:

działanie przeciwzapalne – zmniejszenie uwalniania cytokin oraz chemokin prozapalnych;
działanie przeciwświądowe – zmniejszenie aktywności receptora PAR-2, a także włączenie cząsteczki l-modulia, która znajduje
się w mikroflorze wody termalnej Avene.
podniesienie wrodzonej odporności skóry oraz odbudowa bariery hydrolipidowej naskórka – - zwiększenie wytwarzania
peptydów przeciwdrobnoustrojowych, a także zastosowanie kompleksu CER-OMEGA, czyli związku lipidów, które zachowują się
jak naturalne lipidy na skórze.

Balsam Avene XeraCalm A.D. można stosować w przypadku nadwrażliwej i najbardziej wymagającej skóry, co jest możliwe dzięki
wykorzystaniu koncepcji „kosmetyku sterylnego”. W procesie produkcji balsamu zastosowane zostały cztery kluczowe procesy:
całkowita sterylizacja podczas produkcji, całkowicie szczelny system zamknięcia, wybór niezbędnych składników gwarantujących 100%
bezpieczeństwa oraz wysoka skuteczność formuły. Avene XeraCalm A.D. to produkt, który nie zawiera substancji zapachowych,
barwników ani alkoholu, w związku z czym może być stosowany także u niemowląt.

Stosowanie
Balsam Avene XeraCalm A.D. nakładać dwa razy dziennie na oczyszczoną i suchą skórę twarzy lub wybranych partii ciała, które
wymagają odpowiedniego nawilżenia oraz natłuszczenia. Po wyciśnięciu z tubki dawki balsamu pozostałą część usunąć i mocno
dokręcić korek.

Przeciwwskazania
Nie stosować balsamu Avene XeraCalm A.D. w przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

Ważne informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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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