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Isispharma Metroruboril A.Z krem na trądzik różowaty
grudkowo - krostkowy 30 ml
 

Cena: 77,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Kremy

Producent ISISPHARMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancje aktywne:

15% kwas azelainowy - działanie antybakteryjne, przeciwzapalne
innowacyjny ß-CALM kompleks składający się z czterech wyselekcjonowanych składników:

BiophytexTM - 3%  - zestaw ekstraktów pochodzenia naturalnego:
Myszopłoch (Ruscus aculeatus) saponiny
Wąkrotka Azjatycka (Centella asiatica) saponiny
Nagietek (Calendula officinalis) flawonoidy
Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum) saponiny
Lukrecja (Glycyrrhiza glabra) kwas glicyrytynowy

Właściwości:
wzmacniające naczynka krwionośne
zmniejszające przepuszczalność naczynek włosowatych,
wzmacniające ścianki naczynek
poprawiające mikrocyrkulację
 Długotrwały ogólny efekt kojąco łagodzący podrażnionej skóry, redukcja zaczerwienienia, redukcja pajączków,
ujednolicenie barwy skóry

Betaine 4% - naturalny osmolit występujący we wszystkich żywych organizmach, odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę
wodną. Doskonale sprawdza się jako substancja nawilżająca, redukuje podrażnienia wywołane przez środki powierzchniowo
czynne (skuteczność potwierdzona klinicznie).
Vitamina B3 0.5% - naturalny przeciwutleniacz
Kwas ß-Glicyrytynowy 1% - otrzymywany z korzenia lukrecji o działaniu przeciwzapalnym/przeciwświądym.

Hamuje przekształcane kortyzolu w kortyzon, zatrzymuje syntezę i uwalnianie cytokin zaangażowanych w procesie
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reakcji zapalnej, hamuje syntezę histaminy.
Biotechnologiczne pochodne kwasów roślinnych (2%) przeciw zaczerwienieniom / przeciwzapalne

Charakterystyka

Wskazania:
trądzik różowaty pod postacią grudek i krost
skóra naczynkowa
zaczerwienienie twarzy (rumień stały) objawiające się przekrwieniem skóry

Właściwości:
Znacznie redukuje stan zapalny (-72%) oraz zlokalizowane zaczerwienienia(-56%), w trądziku różowatym pod postacią
grudek i krost w 4 tygodnie
Nawilża i pomaga odnowić barierę hydrolipidową
Natychmiastowe działanie kojąco-łagodzące
Wyjątkowe połączenie składników aktywnych skutecznie przeciwdziała i niweluje symptomy rumienia, stan zapalny
podczas trądziku różowatego, pajączków naczynkowych poprawiając kondycję i wygląd skóry. Krem wzmacnia,
uszczelnia i udrażnia naczynka krwionośne, usprawniając mikrokrążenie oraz zmniejszając stopień i powierzchnię
zaczerwienienia skóry.
Działa kojąco i łagodząco intensywnie wspomagając regenerację naskórka przywracając skórze gładkość, elastyczność i
odpowiedni poziom nawilżenia.

NIE zawiera:
parabenów,
phenoxyethanolu,
isothiazolinonu,
substancji zapachowych,
hypoalergiczny

Stosowanie
Aplikacja na zmienione patologicznie miejsca dwa razy dziennie na skórę oczyszczoną wodą micelarną Aquaruboril lub Ruboril Lotion.
Może być stosowany w połączeniu z Ruboril Expert M i S w okresie letnim należy stosować ochronę przeciwsłoneczną

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