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Bepanthen Derm krem 30 g – specjalistyczny krem na suchą
skórę, skłonną do podrażnień
 

Cena: 25,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Kremy

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Specjalistyczny krem na suchą skórę, skłonną do podrażnień.

Bepanthen Derm Krem to emolient zalecany do codziennego stosowania na suchą skórę, skłonną do podrażnień. Może być używany na
skórę poddaną np. zabiegom estetycznym, ekspozycji na słońce, bądź ochronnie przed zetknięciem z detergentami lub substancjami
drażniącymi.

Bepanthen Derm Krem ma postać emulsji typu O/W (olej w wodzie), zawierającej 10% lipidów. Specjalnie opracowana, lekka
konsystencja preparatu sprawia, że szybko się wchłania. Produkt ten ma działanie nawilżające i łagodzące, a także zmniejsza uczucie
dyskomfortu i ściągnięcia skóry, które może być związane z jej nadmiernym wysuszeniem.

Bepanthen Derm Krem to emolient dla całej rodziny, polecany do codziennej pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej i skłonnej do
podrażnień, a co ważne może być stosowany u dzieci od pierwszych dni życia.

Składniki
Aqua, Panthenol 5%, Isopropyl myristate, Cetyl alcohol, Stearyl alcohol, Propylene glycol, Lanolin, Potassium cetylphosphate,
Phenoxyethanol, Pantolactone, Potassium hydroxide.

Charakterystyka
BEPANTHEN DERM KREM to preparat o podwójnym działaniu, zapewniający optymalne nawilżenie skóry z zewnątrz, oraz pobudzający
naturalne mechanizmy nawadniania skóry i regeneracji od wewnątr

DZIAŁANIE OD ZEWNĄTRZ:
ŁAGODZĄCY I NAWILŻAJĄCY EMOLIENT - BEPANTHEN® DERM KREM ma postać emulsji typu O/W (olej w wodzie),

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/bepanthen-derm-krem-30-g-specjalistyczny-krem-na-sucha-skore-sklonna-do-podraznien.html
http://www.aptekaotc.pl/bepanthen-derm-krem-30-g-specjalistyczny-krem-na-sucha-skore-sklonna-do-podraznien.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

zawierającej 10% lipidów. Specjalnie opracowana, lekka konsystencja preparatu sprawia, że szybko się wchłania.
BEPANTHEN® DERM KREM ma działanie nawilżające i łagodzące, a także zmniejsza uczucie dyskomfortu i ściągnięcia
skóry, które może być związane z jej nadmiernym wysuszeniem.

DZIAŁANIE OD WEWNĄTRZ: 
WSPOMAGANIE MECHANIZMÓW REGENERACYJNYCH ORAZ NAWADNIANIA SKÓRY - BEPANTHEN® DERM KREM
zawiera prowitaminę B5 (Pantenol). Jest ona prekursorem koenzymu A, niezbędnego do prawidłowych przemian
komórkowych i odbudowy naskórka. Koenzym A jest również prekursorem syntezy wielu lipidów w organizmie, w tym
naturalnych lipidów skóry, wchodzących w skład bariery naskórkowej. Dodatkowo, dzięki swoim właściwościom
higroskopijnym, prowitamina B5 (Pantenol) wiąże wodę i zatrzymuje ją w skórze, zapewniając odpowiednie nawilżenie.
Prowitamina B5 (Pantenol) odgrywa zatem bardzo istotną rolę w naturalnym procesie odnowy i regeneracji skóry, a
także w stabilizacji jej naturalnej bariery.

BEPANTHEN® DERM KREM nie zawiera substancji zapachowych.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST BEPANTHEN® DERM KREM?

BEPANTHEN® DERM KREM to emolient dla całej rodziny, polecany do codziennej pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej i skłonnej
do podrażnień. BEPANTHEN® DERM KREM może być stosowany u dzieci od pierwszych dni życia.

ZASTOSOWANIE BEPANTHEN® DERM KREM

BEPANTHEN® DERM KREM to emolient zalecany do codziennego stosowania na suchą, skłonną do podrażnień skórę. Może
być używany na skórę poddaną np. zabiegom estetycznym, ekspozycji na słońce, bądź ochronnie przed zetknięciem z
detergentami lub substancjami drażniącymi.

Stosowanie
Przy pierwszym użyciu nałożyć zakrętkę odwrotnie i przekręcić, by otworzyć tubkę. Na czystą i suchą skórę nałożyć warstwę
BEPANTHEN® DERM KREM i delikatnie wmasować. W celu uzyskania najlepszych rezultatów stosować krem na skórę kilka razy na
dobę. Preparat łatwo się wchłania.

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