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Belcura emulsja w aerozolu 125 ml
 

Cena: 55,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 125 ml

Postać Emulsje

Producent BELUPO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Belcura w postaci emulsji w aerozolu to produkt, który może być stosowany już u niemowląt od 6. miesiąca życia. Kosmetyk
ma pH wynoszące 5,0, które zapewnia fizjologiczną kwasowość skóry. Dzięki unikatowej postaci pianki w aerozolu oraz specjalnej
technologii rozpylania kosmetyk można aplikować na skórę równomiernie, nie przyczyniając się jednocześnie do jej podrażnień. W
składzie kosmetyku nie znajdują się syntetyczne środki konserwujące, a poza tym jest on pozbawiony barwników i substancji
zapachowych, a także silikonów, glikoli i pochodnych ropy naftowej czy też składników roślin GMO.

Na co jest emulsja w aerozolu Belcura? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest pielęgnacja skóry objętej stanami zapalnymi.
Produkt może być też pomocny w przypadku podrażnień skóry i jej uszkodzeń. Można go stosować między innymi na otarcia i
stłuczenia. Poza tym sprawdzi się przy poparzeniach słonecznych i odleżynach. Znajduje także zastosowanie w przypadku podrażnień
skóry po zabiegach medycyny estetycznej. Wskazaniem do stosowania Belcura jest też atopowe zapalenie skóry, a oprócz tego
codzienna pielęgnacja skóry wrażliwej i bardzo suchej.

W opakowaniu znajduje się 125 ml emulsji w aerozolu Belcura. W skład kosmetyku wchodzą substancje przyspieszające gojenie się
skóry oraz jej regenerację. Można do nich zaliczyć mikronizowane srebro MicroSilver BG®, które ma porowatą strukturę molekularną
oraz właściwości przeciwbakteryjne. Składnik ten wspomaga gojenie się ran, a także normalizuje mikroflorę skóry i łagodzi objawy takie
jak świąd, zaczerwienienie czy podrażnienie. W recepturze kosmetyku Belcura znajdują się również emolienty hydrofilowe i
hydrofobowe, których zadanie polega na wspomaganiu regeneracji bariery naskórkowej, a także na ograniczeniu jej przepuszczalności.
Kosmetyk zawiera również ceramidy III, które chronią naskórek przed utratą wody i przyspieszają jego regenerację, a przy tym
zapewniają mu ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Belcura ma również w składzie kwas mlekowy, który stymuluje produkcję
ceramidów, co skutkuje uszczelnieniem bariery lipidowej naskórka. Szczegółowy skład kosmetyku można sprawdzić na jego
opakowaniu.

Jak stosować emulsję w aerozolu Belcura? Kosmetyk jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego i należy z niego
korzystać po zapoznaniu się ze wskazówkami producenta oraz zgodnie z jego zaleceniami. Kosmetyk należy aplikować na dobrze
oczyszczoną i osuszoną skórę. Zaleca się jego nakładanie na obszary ciała o nasilonej suchości, z podrażnieniami lub zaczerwienieniem
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w częstotliwości 1–2 razy dziennie. W czasie stosowania kosmetyku należy uważać, aby nie miał on kontaktu z oczami.

Emulsja w aerozolu Belcura ma pewne przeciwwskazania do stosowania, więc nie każdy pacjent powinien z niej korzystać.
Przeciwwskazaniem do stosowania emulsji jest nadwrażliwość pacjenta na chociaż jeden z jej składników. Zaobserwowanie objawów
mogących sugerować reakcję alergiczną na użyty kosmetyk stanowi wskazanie do jego odstawienia oraz konsultacji z lekarzem.

Składniki
AQUA, BUTANE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ISOPENTANE, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, GLYCERIN, POLYGLYCERYL-3
DIISOSTEARATE, POLYGLYCERYL-2-DIPOLYHYDROXYSTEARATE, DICAPRYLYL ETHER, SODIUM, LACTATE, MAGNESIUM SULFATE,
SILVER, CERAMIDE 3, LACTIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN.

Charakterystyka

Belcura przyspiesza gojenie i regenerację skóry dzięki połączeniu wyjątkowych składników:
Mikronizowane srebro MicroSilver BG® o porowatej strukturze molekularnej wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne
przez co wspomaga naturalny proces gojenia się ran, uspokaja podrażnioną skórę, łagodzi świąd i zaczerwienienia oraz
normalizuje i wzmacnia naturalną florę bakteryjną skóry.
Starannie dobrane hydrofobowe i hydrofilowe emolienty regenerują barierę naskórkową oraz ograniczają jej
przepuszczalność.
Ceramidy III - zapobiegają utracie wody poprzez naskórek, przyspieszają regenerację i zwiększają odporność skóry na
działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych.
Kwas mlekowy L(+) - stymuluje produkcję ceramidów w skórze, dzięki czemu wpływa na uszczelnienie bariery lipidowej
naskórka, zmniejsza utratę wody ze skóry i sprzyja lepszemu jej nawilżeniu, która staje się bardziej elastyczna i miękka.
pH 5 zapewnia fizjologiczną kwasowość skóry.

Unikatowa postać pianki w aerozolu oraz specjalnie dobrana technologia rozpylania umożliwiają bezproblemową, równomierną
aplikację emulsji na skórze nie powodując podrażnień.
Przeznaczenie

Pielęgnacja skóry z chorobami zapalnymi. Podrażniona i uszkodzona skóra (stłuczenia i otarcia, poparzenia słoneczne,
odleżyny I stopnia, zaczerwienione pośladki), podrażnienia po zabiegach medycyny estetycznej (epilacja laserowa,
kriochirurgia, peelingi, laseroterapia), atopowe zapalenie skóry (AZS) oraz codzienna higiena skóry bardzo suchej i
wrażliwej

BELCURA® emulsja w aerozolu nie zawiera syntetycznych środków konserwujących, substancji zapachowych, barwników,
glikoli, silikonów oraz substancji pochodzących z ropy naftowej i roślin manipulowanych genetycznie.

Stosowanie
BELCURA® emulsja w aerozolu może być stosowana od 6 miesiąca życia.
Miejsca wymagające pielęgnacji w okresie nasilonej suchości, podrażnienia, zaczerwienienia
i swędzenia skóry: 1-2 razy dziennie.

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