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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
Krem ochronny z witaminą A marki Aflofarm jest kosmetykiem o właściwościach osłaniających i regenerujących, który wykazuje
działanie łagodzące stany zapalne, a także przyspieszające gojenie się ran.

Na co jest Krem ochronny z witaminą A? Wskazaniem do stosowania kosmetyku są między innymi odmrożenia, oparzenia słoneczne
oraz wypryski. Krem polecany jest również przy takich problemach skórnych, jak trądzik, AZS, cellulit czy zmarszczki. Funkcją Kremu
ochronnego z witaminą A jest wspomaganie gojenia się ran, a także zmniejszanie rogowacenia naskórka i jego łuszczenia. Ponadto
krem sprzyja jego regeneracji. Kosmetyk ma właściwości łagodzące stany zapalne, poza tym reguluje funkcje skóry. Działanie Kremu
ochronnego z witaminą A przynosi również ulgę w przypadku oparzeń słonecznych i odmrożeń skóry, a także wspomaga odnowę
naskórka. Kosmetyk szczególnie polecany jest do zapobiegawczego stosowania w okresie jesienno-zimowym, jako ochrona przed
niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Sprawdzi się też po zabiegach laserowych skóry lub po chemicznym usuwaniu
naskórka.

Dodatkowym działaniem witaminy A, która stanowi składnik czynny kosmetyku, jest zwiększanie produkcji kolagenu oraz elastyny, a
także zapobieganie nadmiernej utracie wody przez naskórek. Witamina A ma również korzystny wpływ na tkankę łączną skóry, dzięki
czemu przyczynia się do poprawy jej jędrności i elastyczności, a także do zwiększenia poziomu jej nawilżenia. Ponadto witamina A ma
właściwości regulujące pracę gruczołów łojowych, co bywa pomocne w przypadku problemów z trądzikiem i stanami
trądzikopodobnymi, a także z łuszczycą oraz zaburzeniami rogowacenia skóry. Cenione są również te właściwości witaminy A, które
sprawiają, że chroni ona skórę przed fotostarzeniem oraz pojawiającymi się w konsekwencji zmarszczkami. Preparaty z witaminą A są
pomocne również w walce z przebarwieniami skórnymi, przy wyrównywaniu kolorytu skóry, a także jej wygładzaniu i zwiększaniu
poziomu jej nawilżenia oraz elastyczności.

W opakowaniu znajduje się 20 g Kremu ochronnego z witaminą A. W skład 20 g kremu wchodzi 16000 j.m. witaminy A. Poza tym
produkt zawiera składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem kosmetyku należy zapoznać się z informacjami zawartymi na
opakowaniu. Jak stosować Krem ochronny z witaminą A? Kosmetyk może być aplikowany na dowolne obszary skóry, jednak wcześniej
zaleca się dokładne umycie i oczyszczenie naskórka. Rekomendowane dawkowanie Kremu ochronnego z witaminą A to nakładanie go
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na skórę 2–3 razy dziennie. Wyrób może być stosowany nieprzerwanie nawet przez 5 do kilkunastu tygodni.

Istnieją również przeciwwskazania do stosowania Kremu ochronnego z witaminą A. Kosmetyk nie powinien być nakładany na skórę w
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Produkt nie powinien być również aplikowany na błony śluzowe. Pacjentki
w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed ewentualnym zastosowaniem kosmetyku.

Opis
20 g kremu zawiera 16000 j.m. witaminy A.

Składniki
Petrolatum, Aqua, Cholesterol, Cetyl Alcohol, Retinyl Palmitate/Caprylic/Capric, Triglyceride/ Tocopherol, Citric Acid, Parfum, Limonene,
Citral, Geraniol

Stosowanie
Do użytku zewnętrznego.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
20

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