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Dermedic Hydrain 2 - krem intensywnie nawilżający o
przedłużonym działaniu 50 ml
 

Cena: 17,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent BIOGENED

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Marka Dermedic została stworzona przez dermatologów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii oraz najnowszych
trendów w dermatologii. Dziś produkty marki cieszą się uznaniem i zaufaniem najbardziej wymagających klientów. Krem nawilżający
Dermedic Hydrain 2 z powodzeniem sprawdzi się jako jeden z elementów specjalistycznej pielęgnacji skóry wrażliwej. Produkty marki są
polecane przez dermatologów, dlatego stanowią bezpieczny wybór dla osób, które chcą zadbać o swoją cerę. Dermokosmetyki są
przeznaczone również dla osób o skórze problematycznej i alergików. Mogą być zatem z powodzeniem używane przez osoby
zmagające się z trądzikiem, odwodnieniem, skórą atopową oraz naczyniową. Oprócz skutecznej pielęgnacji można też liczyć na
wsparcie w leczeniu różnych problemów skórnych. Preparaty powstają z zachowaniem wszystkich zasad GMP, co przekłada się na
najwyższą jakość produkcji. Dermedic Hydrain 2 wykazuje działanie łagodzące podrażnienia, które powstały pod wpływem czynników
zewnętrznych. To z kolei przekłada się na lepsze funkcjonowanie bariery skórnej.

Regularne stosowanie kremu przyczynia się do opóźnienia starzenia skóry. Dodatkowym efektem jest przyjemne uczucie nawilżenia
oraz ukojenia swędzącej, piekącej i ściągniętej skóry. Dermokosmetyk pozostawia cerę miękką i gładką. Działanie nawilżające przejawia
się także w dostarczaniu substancji lipidowych. Odpowiadają one za wiązanie cząsteczek wody, co ogranicza jej parowanie z
powierzchni skóry. Jednym ze składników jest gliceryna, znana ze swoich właściwości higroskopijnych. Jej struktura umożliwia
absorbowanie i wiązanie cząsteczek wody. Gliceryna jest w stanie zatrzymać wilgoć w warstwie rogowej naskórka. Kolejnym cenną
właściwością jest wzmacnianie bariery naskórka. Gliceryna zostaje w skórze przez pewien czas, zatrzymując wilgoć nawet w przypadku
narażenia na negatywny wpływ czynników środowiskowych. Oprócz tego wpływa na zachowanie naturalnej struktury lipidów.

Tym, co wyróżnia krem Dermedic Hydrain 2 jest specjalny skład nawilżający. Połączenie gliceryny z Dub Diol tworzy układ synergicznie
działających składników. W efekcie skóra jest skutecznie chroniona przed przesuszeniem i odwodnieniem. Kolejnym cennym
składnikiem jest mocznik. Na uwagę zasługują jego silne właściwości nawilżające oraz higroskopijne. Jest on w stanie przyciągnąć do
wnętrza skóry cząsteczki wody i zatrzymać je w strukturach. Oprócz tego zwiększa przepuszczalność warstwy rogowej naskórka. Dzięki
temu inne składniki aktywne mogą przenikać w głąb skóry. Kolejną cenną właściwością jest wzmocnienie naturalnej bariery skóry oraz
zwiększenie poziomu enzymów syntetyzujących lipidy. W składzie Dermedic Hydrain 2 znajduje się także masło shea. Jego zadaniem
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jest delikatne natłuszczenie skóry, jej odżywienie oraz zmiękczenie i uelastycznienie. Można też liczyć na działanie
przeciwzmarszczkowe, regenerujące i wygładzające. Pozytywny wpływ na cerę wywiera również witamina E. Wpływa ona na odbudowę
warstwy lipidowej naskórka, wspiera procesy regeneracyjne, poprawia elastyczność skóry, jej nawilżenie oraz zmniejsza wrażliwość na
negatywne skutki promieniowania UV.

Skład
Składniki aktywne: Gliceryna + Dub Diol (specjalny układ nawilżający), Mocznik, Abil OSW5 (czynnik kondycjonujący skórę), Masło Shea,
Witamina E.
Aqua, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Methylpropanediol, Butyrospermum Parkii Butter, Cyclopentasiloxane, Dimethiconol, Urea, Peg-100
Stearate, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Stearic Acid, Tocopheryl Acetate, Triethanolamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Xanthan Gum, Dmdm Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate, Edta, Parfum.

Stosowanie
Krem nawilżający Dermedic Hydrain 2 należy stosować rano i wieczorem (lub częściej, zgodnie z indywidualnymi potrzebami) na suchą,
oczyszczoną skórę twarzy, szyi oraz dekoltu. Doskonały efekt zapewnia stosowanie naprzemienne kremu Dermedic Hydrain 2 z lekkim
żelem na noc oraz kremem na noc.

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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