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Hascoderm lipogel 30 g
 

Cena: 32,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Żele

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Hascoderm lipogel to produkt stosowany przy skórze trądzikowej i z przebarwieniami. Hascoderm lipogel w postaci
liposomalnego żelu do skóry trądzikowej posiada lekką konsystencję, dzięki czemu bardzo dobrze się rozprowadza i szybko się
wchłania, a dodatkowo na długo utrzymuje odpowiednie nawilżenie skóry, redukując tym samym problem odczuwania jej
nieprzyjemnego ściągnięcia i sprawiając, że skóra wygląda lepiej.

Na co jest Hascoderm lipogel? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest specjalistyczna pielęgnacja skóry trądzikowej i z
przebarwieniami. Żel sprawdzi się szczególnie dobrze w przypadku skóry łojotokowej i tłustej, na której występują zmiany trądzikowe i
związane z nimi przebarwienia, co wymaga odpowiedniej, specjalistycznej pielęgnacji. Produkt może być stosowany nie tylko na skórze
twarzy, ale również w razie potrzeby na szyi, klatce piersiowej oraz na plecach. Produkt można stosować pod makijaż – działa on lekko
matująco.

W skład produktu wchodzi 10% kwas azelainowy, czyli substancja łagodząca zmiany trądzikowe i jednocześnie przyczyniająca się do
rozjaśniania przebarwień skóry. Kwas azelainowy naturalnie występuje w przyrodzie między innymi w zbożach – to substancja dobrze
tolerowana przez skórę, która szczególnie sprawdza się w przypadku pielęgnacji skóry trądzikowej. Kwas azelainowy ma właściwości
antybakteryjne i to właśnie dzięki nim wpływa łagodząco na zmiany skórne trądzikowe i łojotokowe. Oprócz tego substancja działa
przeciwzapalnie i przeciwzaskórnikowo, a także przeciwłojotokowo. Dodatkowo jego działanie polega na rozjaśnianiu przebarwień
pigmentacyjnych i potrądzikowych, a przy tym na wyrównywaniu kolorytu skóry. Formuła produktu jest liposomalna. Wykorzystano tu
tzw. nośnik liposomowy, co oznacza, że substancja aktywna zamknięta jest w fosfolipidowych mikrocząsteczkach i uwalniana jest
dopiero po dotarciu w głębokie warstwy skóry, co wpływa korzystnie na efektywność działania kosmetyku.

W opakowaniu znajduje się 30 g Hascoderm lipogel. Skład produktu jest następujący: aqua, propylene glycol, azelaic acid, dimethicone,
carbomer, lecithin, sodium hydroxide, disodium EDTA. W skład produktu nie wchodzą konserwanty, barwniki czy zbędne sztuczne
dodatki, dzięki czemu ryzyko nadwrażliwości przy stosowaniu żelu zostało zminimalizowane. Jeśli mimo wszystko pojawi się
dyskomfort czy reakcja alergiczna po zastosowaniu produktu, należy zaprzestać jego stosowania.

Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem i w sposób zalecany przez producenta. Przed jego zastosowaniem należy zapoznać

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/hascoderm-lipogel-30-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

się z dołączoną do produktu ulotką. Hascoderm lipogel w postaci liposomalnego żelu do skóry trądzikowej należy nakładać na
oczyszczoną wcześniej skórę. Wystarczy wykorzystać niewielką ilość żelu, aplikując ją na zmiany trądzikowe bądź przebarwienia. Żel
należy następnie delikatnie wmasować w skórę, omijając jednocześnie okolice oczu. Zaleca się stosowanie Hascoderm lipogel w
częstotliwości 2 razy dziennie. W przypadku stosowania Hascoderm lipogel w sezonie letnim konieczna jest dodatkowa ochrona
przeciwsłoneczna.

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