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Colostrigen R krem intensywnie regenerujący 40 ml
 

Cena: 49,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent GENACTIV

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Skutecznie łagodzi letnie dolegliwości: oparzenia słoneczne, potówki, pieluszkowe zapalenie skóry, odczyny po ukąszeniu
owadów.
Promienie słoneczne wywołują stan zapalny skóry widoczny w postaci rumienia, obrzęku, dolegliwości bólowych. Szczególnie
narażone są dzieci, których skóra jest bardziej delikatna i wrażliwa na promieniowanie słoneczne. Oparzoną skórę należy
schłodzić, nawilżyć i złagodzić stan zapalny. Bioaktywne colostrum bovinum zawarte w kremie Colostrigen R łagodzi
dolegliwości towarzyszące zapaleniu, a kwas hialuronowy pomaga nawilżyć rozgrzaną skórę.
Naturalny krem na bazie bioaktywnego colostrum bovinum, które pozyskuje się maksymalnie po godzinie od momentu
ocielenia, z zawartością kwasu hialuronowego - odpowiada za intensywną regenerację oraz głębokie nawilżenie skóry.
Zastosowanie i właściwości:

Unikalna formuła kremu to bogactwo naturalnych, bioaktywnych i w pełni skutecznych składników:
Bioaktywne colostrum bovinum ma za zadanie łagodzić podrażnienia, wspomóc odporność skóry na infekcje, a także
stymulować odbudowę naskórka. Colostrum sprzyja szybszej regeneracji skóry i wspomaga procesy gojenia.

Kwas hialuronowy jest związkiem o bardzo mocnych właściwościach nawilżających, dzięki czemu gwarantuje
prawidłowe nawilżenie. Skóra staje się po tym gładka, miękka i elastyczna.
Przywraca skórze optymalny odczyn (odpowiada za regenerację bariery ochronnej skóry).
Nie zawiera sterydów, substancji konserwujących i zapachowych ani antybiotyków.

Krem Colostrigen R zalecany dla diabetyków do pielęgnacji skóry, szczególnie stóp.

Stosowanie
Należy stosować co najmniej dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Masować skórę aż do momentu całkowitego wchłonięcia kremu.
Wchłonięty krem nie pozostawia śladów na skórze.

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