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Krem ochronny z wit.a 20 g (aflofarm)
Cena: 3,95 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Produkt dostępny

Opakowanie

20 g

Postać

Kremy

Producent

AFLOFARM

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Wstęp
Wstęp
Krem ochronny z witaminą A marki Aflofarm to kosmetyk o działaniu osłaniającym. Regeneruje naskórek, zmniejsza jego rogowacenie,
przyspiesza gojenie się ran, a także łagodzi stany zapalne skóry. Z tego względu kosmetyk jest szczególnie polecany osobom
uprawiającym sporty zimowe, często opalającym się lub wystawiającym skórę na działanie promieni słonecznych, a także osobom ze
skłonnościami do atopowego zapalenia skóry (AZS) oraz borykającymi się z problemami skórnymi takimi jak cellulit, zmarszczki lub
trądzik.
Zaleca się stosowanie preparatu w przypadku pojawienia się odmrożeń, oparzeń słonecznych lub wyprysków.
Skład
20 g kremu zawiera 16000 jm witaminy A.
Składniki: Petrolatum, Aqua, Cholesterol, Cetyl Alcohol, Citric Oil, Retinol, Citric Acid.
Charakterystyka
Krem ochronny z witaminą A marki Aflofarm polecany jest w przypadku wystąpienia określonych problemów skórnych. Kosmetyk
wspomaga gojenie się ran, polecany jest w celu minimalizowania łuszczenia się skóry. Przynosi również ulgę w sytuacji pojawienia się
odmrożeń lub oparzeń słonecznych.
Wszystko dlatego, że w składzie kremu ochronnego z witaminą A Aflofarm znajduje się wysokie stężenie witaminy A. Witamina ta łatwo
wnika w warstwę rogową naskórka i przyspiesza jego odnowę. Co więcej, wykazuje działanie normalizujące (w procesach różnicowania
keratynocytów – komórek nabłonka), a więc wpływa na funkcje regulacyjne skóry.
Witamina A zwiększa także wytwarzanie kolagenu i elastyny oraz zapobiega nadmiernej przeznaskórkowej utracie wody. Pozytywnie
oddziałuje na tkankę łączną skóry właściwej – poprawia jędrność, elastyczność oraz poziom nawilżenia skóry. Witamina A przyczynia
się także do regulacji pracy gruczołów łojowych. W związku z tym krem ochronny z witaminą A Aflofarm bywa pomocny w objawowym
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leczeniu atopowego zapalenia skóry (AZS), łuszczycy, trądziku i stanów trądzikopodobnych oraz zaburzeń rogowacenia skóry. Witamina
A opóźnia także procesy fotostarzenia się skóry i pojawienia się na niej zmarszczek. Preparaty z jej udziałem polecane są jako produkty
wyrównujące koloryt skóry – zmniejszają widoczność przebarwień różnego pochodzenia.
Regularne stosowanie kremu ochronnego z witaminą A Aflofarm sprawia, że skóra staje się bardziej gładka i elastyczna. Ustępuje
nadmierna suchość skóry, jej rogowacenie jest mniej widoczne.
W przypadku problematycznej skóry (podatnej na uszkodzenia, wrażliwej lub dotkniętej AZS) krem ochronny z witaminą A Aflofarm
można również stosować zapobiegawczo. Zaleca się takie działanie zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Kosmetyk chroni wówczas
skórę przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych, takich jak silny wiatr czy mróz. Krem zapobiegnie powstaniu
uszkodzeń naskórka, a jeśli do nich dojdzie – przyspieszy regenerację skóry.
Krem ochronny z witaminą A można również stosować jako środek kojący po skórnych zabiegach laserowych lub chemicznym
usuwaniu naskórka.
Działanie kremu ochronnego z witaminą A można wzmocnić, przyjmując również witaminę A wewnętrznie. Najbardziej naturalny
sposób jej uzupełnienia to spożywanie takich produktów jak: podroby (wątróbka i nerki), masło, mleko, sery żółte, żółtka jaj oraz niektóre
warzywa i owoce (marchew, dynia, koperek, szpinak, jarmuż, sałata, brokuły, morele, brzoskwinie, czerwona papryka i śliwki).
Stosowanie
Krem ochronny z witaminą A Aflofarm można stosować na dowolnie wybrane partie skóry. Preparat należy nanosić na dokładnie umytą
i oczyszczoną skórę. Można stosować 2-3 razy dziennie.
Preparat można stosować nieprzerwanie przez okres od 5 do kilkunastu tygodni.
Kobiety w czasie ciąży przed zastosowaniem kremu ochronnego z witaminą A Aflofarm powinny skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą. Komunikaty Europejskiej Agencji Leków podają, że przyjmowanie lub stosowanie miejscowe preparatów bogatych w
witaminę A w okresie ciąży może powodować wystąpienie wad rozwojowych u płodu (m.in. rozszczep podniebienia, nieprawidłowy
rozwój mięśnia sercowego).
Kremu ochronnego z witaminą A nie należy nakładać na błony śluzowe. Nie należy także stosować go w przypadku stwierdzonego
uczulenia na którykolwiek ze składników kosmetyku.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.

Plik wygenerowano: 15-08-2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

