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Isispharma TeenDerm Alfa Pure krem zwalczający zmiany
zapalne skóry trądzikowej 30 ml
 

Cena: 66,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Kremy

Producent ISISPHARMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
AQUA (WATER), ALCOHOL DENAT., GLYCERIN, PENTYLENE GLYCOL, BUTYL AVOCADATE, METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER,
DIPROPYLENE GLYCOL, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, XYLITYLGLUCOSIDE,
POLYSORBATE 20, ANHYDROXYLITOL, CYCLOPENTASILOXANE, PROPANEDIOL, SODIUM BENZOATE, MYRISTYL ALCOHOL, PCA,
CYCLOHEXASILOXANE, XYLITOL, SALICYLIC ACID, CHLORPHENESIN, XANTHAN GUM, BOSWELLIA SERRATA RESIN EXTRACT,
DISODIUM EDTA, O-CYMEN-5-OL, POLYSORBATE 60, SORBITAN ISOSTEARATE, PARFUM (FRAGRANCE), POLYGONUM CUSPIDATUM
ROOT EXTRACT, PROPYL GALLATE.

Charakterystyka

Jako uzupełnienie kuracji dermatologicznych lub w monoterapii w przypadku łagodnego trądziku ze zmianami zapalnymi.
Krem α-PURE® przyspiesza usuwanie trądzikowych zmian zapalnych i zapobiega ich ponownemu powstawaniu.
Hamuje namnażanie się P.acnes, bakterii wywołujących zapalenie, odpowiedzialnych za tworzenie się zmian zapalnych.
Przyspiesza usuwanie zmian trądzikowych dzięki unikalnemu, połączeniu składników aktywnych (wielotorowemu działaniu)
TeenDerm alfa-Pure zapobiega gęstnieniu sebum i zatykaniu się porów, ogranicza także ryzyko powstawania blizn
potrądzikowych, a poprzez swoje działanie złuszczające wygładza naskórek i poprawia wygląd skóry. Lekka, nietłusta
konsystencja.
Formuła:

lekka odświeżająca tekstura żel/krem,
nowy innowacyjny kompleks

Substancje aktywne:
α-PURE® COMPLEX składający się z czterech wyselekcjonowanych składników:
α-Avocuta® naturalny składnik aktywny, wyciąg z Awokado - reguluje wydzielanie łoju, inhibitor 5-α-reduktazy.
Kwas salicylowy - działanie antybakteryjne i złuszczające.
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Wyciąg z drzewa Boswellia - zmniejsza stan zapalny (ból, zaczerwienienie, podrażnienie)
Glukoza + Naturalny Xylitol (Aquaxyl™) pochodzenia roślinnego - działanie regenerująco-nawilżające, harmonizuje
gospodarkę wodną w skórze.
Saniskin® - opatentowany składnik aktywny pochodzenia roślinnego na bazie ekstraktu z Rdestowca Japońskiego
(Knotweed extract) - pomaga zahamować rozwój P.acnes mikroorganizmów, które są odpowiedzialne za tworzenie się
stanów zapalnych.

Ponadto krem reguluje ilość wydzielanego łoju co sprawia, że skóra jest mniej podatna na błyszczenie się.
NIE zawiera: parabenów, phenoxyethanolu, isothiazolinonu, substancji zapachowych, hypoalergiczny

Stosowanie
Aplikacja dwa razy dziennie na oczyszczoną skórę żelem antybakteryjnym TeenDerm Gel lub Wodą micelarną TeenDerm. Należy
stosować ochronę Uveblock CleanDerm Fluid z filtrem przeciwsłonecznym SPF30 dla skóry tłustej, trądzikowej.

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