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Dermedic Cicatopy - regenerujący krem do rąk 100 ml
 

Cena: 13,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Kremy

Producent BIOGENED

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Regenerujący krem do rąk Dermedic Cicatopy to specjalistyczny preparat dermokosmetyczny przeznaczony do kompleksowej
pielęgnacji skóry bardzo suchej i atopowej. Produkt wyróżnia innowacyjna formuła, dzięki któremu krem szybko się wchłania i nie
pozostawia na skórze tłustego filmu. Jest to produkt do codziennej pielęgnacji skóry, przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 3.
roku życia. Krem do rąk Dermedic Emolient Linum został przebadany dermatologicznie, jest hipoalergiczny i bezpieczny dla małych
alergików.
Składniki zawarte w kremie regenerującym do rąk Dermedic Emolient Linum mają za zadanie nawilżać i zmiękczać naskórek, a także
uzupełniać barierę hydrolipidową i hamować utratę wody w skórze. Co ważne, krem Dermedic Emolient Linum stymuluje aktywność
enzymatyczną, w związku z czym dogłębnie odżywia skórę i łagodzi objawy egzemy. Produkt sprzedawany jest w opakowaniu o
pojemności 100 g.

Skład
Składniki aktywne: olej lniany z zawartymi w nim NNKT Omega 3, Omega 6, Omega 9, Alantoina, Lanolina, Gliceryna, Witamina E.
Aqua, Stearyl Alcohol, Lanolin, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Paraffinum Liquidum, Glyceryl Stearate Citrate,
Cyclopentasiloxane Dimethiconol, Linum Usitatissimum Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Dimethicone, Triethanolamine, DMDM Hydantoin,
Iodopropynyl Butylcarbamate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Parfum.

Charakterystyka
Dermokosmetyki z serii Dermedic Cicatopy to produkty przeznaczone do pielęgnacji skóry suchej, bardzo suchej, atopowej oraz ze
skłonnościami do alergii. Jednym z nich jest regenerujący krem do rąk Dermedic Cicatopy, którego nowoczesna formuła bogata m.in. w
olej lniany, kwasy Omega 3, 6 i 9, a także alantoinę, lanolinę, glicerynę i witaminę E wpływa na ograniczoną skłonność do podrażnień oraz
ochronę skóry przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych, takich jak m.in. słońce, wiatr i mróz. Co ważne, krem do rąk
Dermedic Cicatopy jest odpowiedzialny za kompleksowe nawilżenie i zmiękczenie naskórka, jak również uzupełnienie bariery lipidowej i
hamowanie transepidermalnej utraty wody. Ze względu na zawartość allantoiny oraz witaminy E krem posiada także silne działanie
łagodzące i uśmierzające dolegliwości bólowe.
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Olej lniany bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3, Omega 6, Omega 9 – łagodzi mikrourazy naskórka, długotrwale
nawilża skórę dłoni i kompleksowo ją odżywia.
Lanolina – silnie nawilża i zmiękcza naskórek. Doskonale penetruje wierzchnie warstwy skóry, uzupełnia barierę lipidową i
transepidermalną utratę wody.
Alantoina – wykazuje działanie łagodzące, uśmierzające i regenerujące naskórek.
Witamina E – podwyższa aktywność enzymatyczną w skórze, pomaga w tworzeniu nowych komórek w naskórku.

Efektem regularnego stosowania kremu regenerującego do rąk Dermedic Cicatopy jest długotrwale nawilżona i odżywiona skóra dłoni o
skłonności do nadwrażliwości.

Krem stosowany jest do codziennej pielęgnacji skóry w przypadku skóry:

suchej;
bardzo suchej;
skłonnej do alergii;
wyprysku;
łuszczycy;
ze skłonnością do zmian egzemowych o różnej etiologii, w tym także skóry atopowej.

Stosowanie
Krem do rąk Dermedic Cicatopy przeznaczony jest do stosowania przez dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3. roku życia. Cienką
warstwę preparatu należy nanieść na dokładnie oczyszczoną i osuszoną skórę dłoni, a następnie delikatnie wmasować w skórę.

Przeciwwskazania
Nie zaleca się stosowania kremu do rąk Dermedic w przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników zawartych w
preparacie.

Ważne informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu.

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