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Karnosil hydro-żel naprawczy z jonami srebra i karnozyną
100 ml
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Żele

Producent DEEP PHARMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Karnosil hydro-żel naprawczy z jonami srebra i karnozyną to przeznaczony do miejscowego stosowania dermokosmetyk, który służy
ochronie podrażnionej, uszkodzonej skóry i przyspiesza procesy jej regeneracji. Substancjami czynnymi zawartymi w preparacie są
karnozyna, srebro koloidalne, pantenol, alantoina.

Karnozyna to związek dwóch aminokwasów (L-histydyny i beta-alaniny) występujący endogennie w organizmie ludzkim (jego stężenie
zmniejsza się z wiekiem). Jest silnym antyoksydantem – przeciwdziała szkodliwej aktywności wolnych rodników, spowalnia procesy
starzenia. Wykazuje również właściwości antyglikacyjne – usuwa z komórek substancje toksyczne. Na skórę działa nawilżająco, a także
przyspiesza gojenie się ran.

Jony srebra mają właściwości antyseptyczne, dzięki którym chronią skórę przed działaniem chorobotwórczych mikroorganizmów.
Ponadto srebro wspomaga odbudowę tkanek (w tym – regenerację naskórka), łagodzi podrażnienia i stany zapalne. Reguluje
metabolizm komórek i wzmacnia ich ścianki, tym samym chroniąc skórę przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych, np.
promieniowaniem UV.

Pantenol i alantoina to związki o właściwościach przeciwzapalnych, sprzyjające naturalnym procesom regeneracji, w tym – gojeniu się
ran. Działają kojąco, ściągająco, zmniejszają świąd i pieczenie. Zmiękczają, wygładzają i nawilżają skórę.

Dzięki swojej formule hydro-żel naprawczy Karnosil działa na podrażnioną skórę jak swego rodzaju opatrunek. Zaaplikowany w miejscu
otarcia naskórka, drobnej rany czy poparzenia tworzy ochronną warstwę okluzyjną. Ogranicza przeznaskórkową utratę wody,
zabezpiecza przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, w tym – patogenów odpowiedzialnych za infekcje skórne.
Jednocześnie Karnosil z jonami srebra i karnozyną aktywnie pobudza procesy regeneracji skóry, przyspieszając jej gojenie się. Znosi też
takie uciążliwe objawy, jak ból, pieczenie, swędzenie.
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Karnosil hydro-żel naprawczy z jonami srebra i karnozyną można stosować profilaktycznie. Kosmetyk zapobiega powstawaniu odparzeń
czy odleżyn. Polecany jest m.in. diabetykom oraz osobom z niepełnosprawnością ograniczającą aktywność ruchową. Warto też
stosować Karnosil wówczas, gdy skóra narażona jest na otarcia i inne uszkodzenia, np. oparzenia słoneczne.

Dermokosmetyk Karnosil jest łatwy w aplikacji. Wystarczy nanieść (nie wcierając) grubą warstwę hydro-żelu naprawczego z jonami
srebra i karnozyną na uszkodzoną skórę. Uprzednio należy oczyścić ją z ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych. Jeśli to
konieczne, w miejscu aplikacji preparatu można dodatkowo założyć opatrunek (plaster, bandaż).

Hydro-żel naprawczy Karnosil to preparat testowany dermatologicznie, cieszący się pozytywną opinią specjalistów. Można stosować go
bezpiecznie u osób ze skórą wrażliwą, skłonną do podrażnień. Dermokosmetyk nie zawiera alkoholu, a także konserwantów, silikonów,
sztucznych barwników i substancji zapachowych. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest jedynie alergia na którykolwiek z
jego składników.

Składniki
Aqua, Paraffinum Liquidum, Pentylene Glycol, Panthenol, Carnosine, Silver Citrate, Allantoin, Hydroxyacetophenone, Acrylates/C10-30
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Citric Acid.

Charakterystyka
Karosil to aktywny dermokosmetyk medyczny przyśpieszający regenerację skóry. Dzięki precyzyjnej, miejscowej aplikacji, hydro-żel
tworzy okluzyjną warstwę, która hamuje parowanie wody i zmniejsza jej utratę przez naskórek. Karnosil doskonale pielęgnuje, chroni i
pomaga utrzymać w dobrej kondycji skórę podrażnioną, narażoną na: otarcia, rany, skaleczenia, odparzenia, poparzenia (w tym
słoneczne), odleżyny.

Aktywna formuła Karnosilu dzięki zawartości jonów srebra i karnozyny skutecznie wspomaga regenerację skóry.
Dzięki okluzyjnej warstwie działa niczym plaster i chroni ją przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych, a także
przed czynnikami pochodzenia bakteryjnego i grzybiczego.
Zawarty w Karnosilu d-panthenol oraz allantoina łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia, redukują swędzenie, dając ukojenie i
pozostawiając skórę w dobrej kondycji. Innowacyjna formuła hydro-żelu stymuluje szybką regenerację skóry.
Karnosil jest również polecany dla diabetyków, do stosowania na skórę narażoną na uszkodzenia.
Miejscowa aplikacja Karnosilu idealnie sprawdza się w pielęgnacji zmienionych miejsc u osób, u których często powstają
odparzenia i odleżyny.
Karnosil nie zawiera alkoholu, konserwantów i silikonów. Nie zawiera dodatkowych substancji zapachowych i barwników.
Testowany dermatologicznie i mikrobiologicznie.

Stosowanie
Umyć ręce przed aplikacją preparatu. Oczyścić skórę z zanieczyszczeń, następnie nanieść miejscowo na skórę dużą ilość Karnosilu. Nie
wcierać. W razie konieczności założyć bandaż lub plaster.

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