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Emolium Cica krem naprawczy 40 ml
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Emolium Cica w postaci kremu jest preparatem, który mogą stosować osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci od 1. dnia życia.
Krem naprawczy Emolium Cica jest przebadany dermatologicznie i ma łagodną formułę. Można bez problemu stosować go pod
makijaż, poza tym zapewnia skórze twarzy ochronę przed wpływem czynników zewnętrznych, pozostawiając na niej delikatny filtr
ochronny. Kosmetyk można również nakładać na tatuaże i inne obszary ciała – bardzo dobrze sprawdzi się do codziennego stosowania.

Na co jest Emolium Cica? Wskazaniem do stosowania kremu naprawczego jest codzienna pielęgnacja skóry wrażliwej. Krem Emolium
Cica może być pomocny w pielęgnacji skóry skłonnej do alergii i podrażnień oraz do pielęgnacji skóry z mikrouszkodzeniami czy
zaczerwienionej. Wykorzystać go można również do pielęgnacji skóry po zabiegach kosmetycznych, w tym m.in. przy podrażnionej
skórze po goleniu, czy też depilacji. Będzie też pomocny w przypadku podrażnień okolic pieluszkowych. Poza tym stosować go można w
przypadku nadmiernej suchości skóry, jej otarć, czy też pęknięć. W skład kosmetyku wchodzi kompleks aktywnych minerałów oraz
skwalen i ceramidy. Substancje aktywne kremu naprawczego wspomagają regenerację skóry, a przy tym koją i łagodzą podrażnienia.
Funkcją kremu Emolium Cica jest też intensywne nawilżanie naskórka, a oprócz tego jego natłuszczanie oraz redukcja uczucia
ściągnięcia skóry.

W opakowaniu znajduje się 40 ml kosmetyku Emolium Cica. W skład produktu wchodzi m.in. alantoina i d-pantenol, które mają
właściwości kojące i łagodzące, dzięki czemu przynoszą ulgę, jeśli pacjent ma podrażnioną skórę. Oprócz tego formuła zawiera
kompleks aktywnych minerałów (magnez, cynk, mangan, sód, PCA), który wspomaga regenerację komórek skóry i przyspiesza ich
odnowę. W składzie produktu znajdują się również ceramidy, które chronią skórę przed wysuszeniem, a oprócz tego skwalen, który
działa na skórę odżywczo, wzmacniając jej barierę lipidową i wspomagając regenerację.

Krem Emolium Cica należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Kosmetyk można stosować codziennie, zależnie od
zapotrzebowania, a najlepiej krem naprawczy działa, kiedy stosuje się go minimum dwa razy dziennie. Krem naprawczy Emolium Cica
należy aplikować na skórę wcześniej dobrze oczyszczoną i osuszoną. Należy uważać, aby krem nie miał kontaktu z oczami. Krem
Emolium Cica można stosować pod makijaż – zapewnia nawet 7-godzinne nawilżenie i natłuszczenie skóry. Efekty działania kosmetyku
są widoczne i odczuwalne już po jego pierwszym użyciu – krem bardzo dobrze koi skórę oraz łagodzi jej dokuczliwe podrażnienia.
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Regularnie stosowany krem Emolium Cica redukuje problem zaczerwienienia skóry.

Kosmetyk Emolium Cica ma łagodną formułę, co sprawia, że może być stosowany nawet u noworodków od 1. dnia życia.
Przeciwwskazaniem do jego aplikacji na skórę jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Jeśli po zastosowaniu kremu
Emolium Cica pacjent zauważy u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy, powinien kosmetyk odstawić i zasięgnąć porady lekarza.

Składniki
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin Hydrogenated Olive Oil Stearyl Esters, PEG-30 Dipolyhydroksystearate, Butyrospermuum
Parkii Butter, Panthenol, Hydrogenated Castor Oil, Squalane, Tocopheryl Acetate, Magnesium Sulfate, Glucosyl Ceramide, Cholesterol,
Phospholipide, Allantoin, Sodium PCA, Magnesium PCA, Manganese PCA, Zinc PCA, Pantolactone, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Charakterystyka
Emolium CICA krem naprawczy przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej, skłonnej do alergii, podrażnionej,
zaczerwienionej i z mikrouszkodzeniami, również po zabiegach kosmetycznych.

Produkt przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci od 1 dnia życia.
Krem zawiera kompleks aktywnych minerałów (magnez– cynk– mangan–sód PCA), ceramidy oraz skwalan, które wspomagają
regenerację skóry.
Linia EMOLIUM CICA została stworzona z myślą o wyjątkowych potrzebach wrażliwej, podrażnionej skóry twarzy i ciała.
Produkty dedykowane są osobom z: podrażnieniami skóry i nadmierną suchością, otarciami, zaczerwienieniem, pęknięciami i
mikrouszkodzeniami naskórka. - Emolium CICA krem naprawczy można stosować po zabiegach kosmetycznych oraz w
przypadku skóry narażonej na podrażnienia mechaniczne (np. depilacja lub golenie).
Zastosowanie kremu naprawczego Emolium CICA

Od 1 dnia życia
Skóra wrażliwa, skłonna do alergii, podrażniona
Można stosować na zaczerwienienia, mikrouszkodzenia
Krem po zabiegach kosmetycznych
Przy swędzeniu pieczeniu i dyskomforcie, także po goleniu i depilacji
Krem do twarzy suchej i wrażliwej
Do skóry z tatuażem
Na podrażnienia okolic pieluszkowych

Działanie kremu naprawczego Emolium CICA
Emolium CICA krem naprawczy już po pierwszym użyciu koi i łagodzi podrażnienia.
Intensywnie nawilża do 7h oraz natłuszcza, zmniejszając uczucie ściągnięcia.
Tworzy film ochronny na skórze chroniąc ją przed drażniącymi czynnikami zewnętrznymi i dbając o podrażnioną skórę
twarzy.
Regularnie stosowany niweluje zaczerwienienie
Emolium CICA krem naprawczy może być stosowany pod makijaż.

Formuła kremu naprawczego Emolium CICA
Wyjątkowa formuła kremu naprawczego na podrażnioną skórę została oparta na kompleksie aktywnych minerałów,
które regenerują naskórek oraz składników łagodzących. Kosmetyk został przebadany dermatologicznie, a jego łagodna
i delikatna formuła sprawia, że krem może być stosowany przez dorosłych, dzieci i niemowlęta już od pierwszego dnia
życia.
O regenerację i przyspieszenie odnowy komórek skóry dba kompleks aktywnych minerałów (magnez – cynk – mangan
– sód PCA)
Ceramidy zawarte w Emolium CICA krem naprawczy zapobiegają wysuszeniu skóry.
Alantoina i D-Pantenol działają łagodząco i kojąco, przynosząc ulgę podrażnionej skórze.
Skwalen zawarty w kremie odżywia, wzmacnia barierę lipidową i wspiera regenerację uszkodzonego naskórka.

Stosowanie
Emolium CICA krem naprawczy można stosować codziennie, najlepsze efekty osiąga się stosując preparat minimum dwa razy dziennie.
Nanieść warstwę kremu na dokładnie oczyszczoną i osuszoną skórę, omijając okolice oczu.

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