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Cutis Ł - Łuszczyca krem konopny 20% + CBD 120 ml
 

Cena: 58,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Kremy

Producent DERMAPROFIL

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
CUTIS Ł - ŁUSZCZYCA krem konopny 20% + CBD to aktywny emolient na bazie oleju konopnego o unikalnej formule, z gwarantowaną
zawartością CBD - kannabidiolu, substancji aktywnej o silnych właściwościach przeciwzapalnych, przeciwbólowych,
przeciwalergicznych i antybakteryjnych. Bogata formuła preparatu, oparta na wyselekcjonowanych i skutecznych substancjach, działa
zarówno na powierzchni skóry, jak i w jej głębokich warstwach, dzięki czemu redukuje objawy wielu dermatoz, takich jak m.in.:
łuszczyca.

Zastosowanie:
łuszczyca

Działanie:
aktywnie regeneruje
zmniejsza zaczerwienienie
łagodzi świąd i ból
redukuje stany zapalne
zmiękcza oraz wygładza zmiany łuszczycowe
odpowiednio odżywia i nawilża
redukuje suchość i napięcie
zmniejsza szorstkość i nadmierne łuszczenie się skóry
odbudowuje naturalną barierę hydrolipidową
pozostawia długotrwałe uczucie gładkości, miękkości i elastyczności

Główne składniki:
Olej z nasion konopi siewnych (20%), ekstrakt CBD - kannabidiolu, alantoina, bisabolol, witamina E, masło Shea, gliceryna,
wosk pszczeli, lanolina, wazelina

Skuteczność i bezpieczeństwo preparatu zostały potwierdzone w badaniach dermatologicznych i alergologicznych
Produkt hypoalergiczny
94,8% składników pochodzenia naturalnego
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Optymalny poziom pH dla skóry - 5,5 pH
Lekka konsystencja, lepiej się wchłania i rozsmarowuje

Nie zawiera: parabenów, PEG, silikonów, barwników, alergenów zapachowych i substancji psychoaktywnych

Stosowanie
Niewielką ilość preparatu należy rozprowadzić na dokładnie oczyszczoną skórę w miejscach wymagających pielęgnacji. Zaleca się
stosować 2-3 razy w ciągu doby o ile specjalista nie zaleci inaczej.

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