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Cerkoderm 30 krem mocznik i aha 50 ml
 

Cena: 20,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent CERKO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Cerkoderm 30 w postaci kremu z mocznikiem i kwasem glikolowym jest produktem o właściwościach złuszczających i
zmniejszających nadmierne rogowacenie naskórka, który dodatkowo dogłębnie nawilża i zmiękcza skórę, wygładzając ją. Jego
receptura jest przemyślana, a składniki starannie dobrano do potrzeb mocno przesuszonej skóry. Formuła kremu bazuje na naturalnych
składnikach.

Na co jest Cerkoderm 30? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest pielęgnacja szorstkiej i nadmiernie rogowaciejącej skóry łokci,
kolan i pięt, a także w razie potrzeby innych okolic ciała, które są skłonne do nadmiernego rogowacenia i pękania. Produkt może być
pomocny przy zgrubieniach dłoni związanych z pracą fizyczną lub uprawianiem niektórych sportów. Dodatkowym zastosowaniem
kremu jest profilaktyka przeciwgrzybicza. Krem Cerkoderm 30 nawilża skórę, a oprócz tego zapewnia jej optymalne natłuszczenie.

Podstawowym składnikiem kremu jest 30% mocznik, który pomaga utrzymać właściwe nawilżenie nawet najgłębszych warstw skóry,
zapobiegając jednocześnie utracie wody. Wysokie stężenie mocznika będzie pomocne nawet przy mocno przesuszonej skórze. Produkt
o takim stężeniu mocznika przyczynia się do zmiękczenia skóry i jej złuszczenia, a oprócz tego wspiera regenerację naskórka.
Dodatkowo mocznik ma właściwości przeciwświądowe oraz przyczynia się do hamowania rozwoju grzybów i bakterii. Krem
wzbogacono masłem shea, które zapewnia skórze intensywne odżywienie i ochronę oraz przyspiesza jej regenerację. Dodatek AHA
(kwas glikolowy) poprawia właściwości złuszczające kremu i przyczynia się do lepszego usuwania mas rogowych, jednocześnie
pobudzając skórę do odbudowy i zapobiegając tworzeniu się nowych zrogowaceń.

W opakowaniu znajduje się 50 ml Cerkoderm 30. W skład kremu wchodzi mocznik w stężeniu 30%, kwas glikolowy (AHA) oraz masło
shea. Formułę wzbogacono o następujące składniki pomocnicze: „Aqua, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate oraz Petrolatum, Mineral Oil i
Cereareth-20”. Skład produktu uzupełnia „Propylene Glycol i Propylene Glycol Soyate, a także Sodium Lactate oraz Glyceryl Linolenate i
Glyceryl Oleate”. Kosmetyk należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Zazwyczaj należy stosować krem Cerkoderm 30 2–3
razy dziennie na oczyszczoną wcześniej i dobrze osuszoną skórę. Krem należy aplikować w niewielkiej ilości, wmasowując go delikatnie
w skórę. Po aplikacji kremu na problematyczne partie ciała (łokcie czy pięty) zaleca się dokładne umycie rąk. Regularnie stosowany krem
prowadzi do dogłębnego nawilżenia skóry i jej ochrony przed utratą wody oraz przyczynia się do zmiękczenia skóry, złuszczenia
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zrogowaceń oraz pozbycia się problemu bolesnego pękania zrogowaciałej skóry. W ten sposób przywraca skórze utraconą wcześniej
miękkość i gładkość.

Przeciwwskazaniem do stosowania kosmetyku Cerkoderm 30 w postaci kremu jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.
W przypadku pojawienia się objawów nadwrażliwości po zastosowaniu kosmetyku zaleca się odstawienie kremu i konsultację z
lekarzem.

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