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Cetaphil MD Dermoprotektor balsam do twarzy i ciała 250 ml
 

Cena: 62,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent GALDERMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Skóra jest największym z narządów ludzkiego ciała. U dorosłego człowieka ma łączną powierzchnię około 2 m2 i może osiągać masę
nawet 5 kilogramów. Zdrowa, zadbana skóra jest nie tylko naszą wizytówką. Narząd ten pełni bardzo istotne funkcje. Chroni organy
wewnętrzne przed działaniem czynników środowiskowych, uczestniczy w procesie termoregulacji, umożliwia wydalenie z organizmu
toksycznych związków. Aby skóra właściwie pełniła swoją funkcję, musi być odpowiednio odżywiona i nawilżona. Skóra przesuszona,
zbyt cienka, pozbawiona płaszcza hydrolipidowego nie zapewnia dostatecznej ochrony, w związku z czym narażeni jesteśmy na infekcje,
szkodliwy wpływ promieniowania UV czy zanieczyszczeń powietrza.

Cetaphil MD Dermoprotektor balsam do twarzy i ciała to kosmetyk opracowany z udziałem dermatologów i cieszący się ich
rekomendacją. Jego regularne stosowanie pozwala przywrócić prawidłowy stan skórze wrażliwej, odwodnionej. Wspiera też leczenie
dermatoz, takich jak trądzik młodzieńczy lub różowaty, łuszczyca czy AZS (atopowe zapalenie skóry). Cetaphil MD Dermoprotektor
wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, podnosi poziom jej nawilżenia, zwiększa sprężystość, a także przynosi ukojenie w takich
objawach, jak podrażnienie czy uczucie ściągnięcia.

Swoje kompleksowe działanie balsam do twarzy i ciała Cetaphil MD Dermoprotektor zawdzięcza bogactwu składników aktywnych.
Kosmetyk zawiera m.in. olej z awokado, witaminę E, niacynamid (witaminę B3), pantenol (prowitaminę B5), glicerynę. Olej z awokado
dostarcza skórze niezbędnych jej nienasyconych kwasów tłuszczowych. Gliceryna silnie wiąże wodę, dzięki czemu ma właściwości
nawilżające. Niacynamid normalizuje pracę gruczołów łojowych, działa przeciwzapalnie i wzmacnia barierę hydrolipidową skóry.
Pantenol łagodzi podrażnienia i sprzyja regeneracji naskórka. Witamina E jest silnym antyoksydantem – spowalnia procesy starzenia się
skóry i chroni ją przed szkodliwą aktywnością wolnych rodników.

Balsam do twarzy i ciała Cetaphil MD Dermoprotektor to dermokosmetyk odpowiedni dla każdego typu cery. Można stosować go nawet
w przypadku skóry bardzo wrażliwej, atopowej, uszkodzonej na skutek chorób dermatologicznych albo zabiegów w zakresu medycyny
estetycznej. Cetaphil MD Dermoprotektor nie zawiera żadnych substancji drażniących (w tym – zapachowych). Przeciwnie – działa na
skórę kojąco, szybko łagodząc uczucie pieczenia czy swędzenia. Przy bogatym składzie kosmetyk ma bardzo lekką formułę. Łatwo się
wchłania, nie zatyka porów. Nie pozostawia na skórze tłustego filmu.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/cetaphil-md-dermoprotektor-balsam-do-twarzy-i-ciala-250-ml-p.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Cetaphil MD Dermoprotektor balsam do twarzy i ciała przeznaczony jest do codziennego stosowania. Aplikuje się go na oczyszczoną
skórę. Wystarczy nanieść cienką warstwę kosmetyku, by spełnił swoją funkcję. Dla uzyskania optymalnego rezultatu balsam Cetaphil
MD Dermoprotektor należy stosować się co najmniej raz dziennie. Natychmiast po aplikacji zmiękcza i widocznie wygładza skórę. Przy
regularnym stosowaniu w ciągu tygodnia przyczynia się do trwałej poprawy jej kondycji.

Składniki
Aqua, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Panthenol, Niacinamide, Tocopheryl Acetate, Dimethicone, Persea
Gratissima Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Pantolactone, Glyceryl Stearate, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, Citric Acid. FIL.1745.V00

Charakterystyka

Lekki i szybko wchłaniający się balsam został specjalnie opracowany, by poprawić sprężystość wrażliwej skóry.
Zawiera mieszankę niacynamidu (witamina B3), pantenolu (prowitamina B5) i nawilżającej gliceryny, aby zachować naturalny
poziom nawilżenia w barierze ochronnej skóry.
Udowodniono klinicznie, że MD Dermoprotektor Balsam do twarzy i ciała do codziennego stosowania, wzbogacony olejkiem z
awokado zawierającym witaminę E i oraz mieszankę witaminy B3 + prowitaminy B5 + gliceryny, zapewnia natychmiastowe
ukojenie skórze wrażliwej i nawilża ją do 48 godzin.
Szczególnie polecany w przypadku:

skóry suchej
skóry wrażliwej
trądziku młodzieńczego i różowatego
łuszczycy
atopowego zapalenia skóry

MD DERMOPROTEKTOR jest rekomendowany przez dermatologów.
Zwalcza 5 oznak wrażliwej skóry: suchość, podrażnienie, szorstkość, ściągnięcie skóry, osłabienie bariery ochronnej skóry.
Testowany dermatologicznie.
Skuteczność potwierdzona klinicznie.

Stosowanie
Należy nanieść cienką warstwę preparatu na skórę. Może być stosowany na skórę twarzy i ciała tak często, jak to konieczne.

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