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Latopic regenerujący krem do rąk 50 ml
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent BIOMED KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Latopic w postaci kremu do rąk o właściwościach regenerujących to produkt przeznaczony do pielęgnacji skóry skłonnej do
podrażnień i atopowej. Nie tylko odżywia skórę, ale też zapewnia jej ochronę. Jego formuła została dobrana w taki sposób, aby mogli
korzystać z niego nie tylko pacjenci dorośli, ale również młodzież, a nawet dzieci i niemowlęta od 1. dnia życia. Posiada właściwości
hipoalergiczne, a w jego składzie nie znajdują się konserwanty, substancje zapachowe ani sztuczne barwniki.

Na co pomaga Latopic? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest suchość skóry dłoni, skłonność do podrażnień bądź skóra
atopowa. Dzięki przemyślanej formule krem bardzo dobrze nawilża skórę i natłuszcza ją, a dodatkowo przynosi ulgę przy uporczywym
swędzeniu. Krem regenerujący Latopic został przebadany dermatologicznie i może być wykorzystywany do codziennej pielęgnacji.
Wspiera regenerację skóry i zapewnia jej ochronę. W formule kosmetyku znaleźć można metabolity Lactobacillus sp. Posiadają one
właściwości przeciwdrobnoustrojowe, dzięki czemu przyczyniają się do zapobiegania infekcjom powodowanym przez S. aureus.
Dodatkowo w formule produktu znajduje się specjalny kompleks przeciwświądowy, który składa się z połączenia oleju arganowego,
ekstraktu z masła shea oraz wosku z ziaren jęczmienia. Dodatek alantoiny i pantenolu, a także gliceryny i masła shea sprawia, że krem
nie tylko nawilża skórę, ale także działa kojąco i wspiera regenerację naskórka.

Regeneracyjny krem do rąk Latopic ma lekką konsystencję. Po aplikacji szybko się wchłania, zostawiając jednocześnie na powierzchni
skóry rąk ochronną warstwę. Produkt dobrze nawilża skórę dłoni i natłuszcza ją, redukując dokuczliwość świądu i zmniejszając
podatność na podrażnienia oraz bolesne pękanie. Zapewnia ochronę przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych – w tym
niskich temperatur czy wiatru.

W opakowaniu znajduje się 50 ml regenerującego kremu do rąk Latopic. W skład produktu wchodzą metabolity Lactobacillus sp., a
także DuraQuench™ IQ, oraz specjalnie opracowany kompleks przeciwświądowy, na który składają się wosk z ziaren jęczmienia, olej
arganowy oraz ekstrakt z masła shea. Formułę uzupełnia dodatek polidokanolu i mocznika, a oprócz tego pantenol i alantoina. W skład
produktu wchodzi też olej canola i gliceryna oraz trójglicerydy kwasów kaprylowego i kaprynowego. Kosmetyk Latopic w postaci
regenerującego kremu do rąk należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Rekomendowany sposób użycia Latopic to
nanoszenie cienkiej warstwy kremu na dobrze oczyszczoną i osuszoną skórę dłoni. Krem należy lekko rozprowadzić po dłoniach.
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Najlepiej stosować go po każdym myciu rąk.

Kosmetyk Latopic jest łagodny dla skóry i może być stosowany już od pierwszego dnia życia. Posiada jednak przeciwwskazanie do
stosowania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości na kosmetyk, należy go
odstawić i skontaktować się z lekarzem.

Składniki
Składniki aktywne

Metabolity Lactobacillus sp.
Kompleks przeciwświądowy (wosk z ziaren jęczmienia, olej arganowy, ekstrakt z masła shea)
Polidokanol
DuraQuench™ IQ
Mocznik
Masło shea
Olej canola
Alantoina
Pantenol
Gliceryna
Trójglicerydy kwasów kaprylowego i kaprynowego

Charakterystyka
Regenerujący krem do rąk kompleksowo pielęgnuje, chroni i odżywia skórę atopową suchą i skłonną do podrażnień

Przeznaczony jest od 1. dnia życia dla niemowląt, dzieci i osób dorosłych
Ma właściwości hipoalergiczne
Nie zawiera substancji zapachowych, sztucznych barwników oraz konserwantów
Preparat testowany dermatologicznie
Zawiera metabolity Lactobacillus sp., które działają przeciwdrobnoustrojowo, pomagają zapobiegać rozwojowi Staphylococcus
aureus (gronkowiec złocisty), który wywołuje stany zapalne u osób ze skóra atopową.
Zawiera dwa składniki przeciwświądowe, które szybko łagodzą świąd.
Dzięki specjalnie dobranym składnikom aktywnym działa kompleksowo na wielu płaszczyznach:

długotrwale nawilża, wygładza i intensywnie regeneruje naskórek,
poprawia wygląd wysuszonej skóry, wygładza, chroni przed wysuszającym działaniem mydeł i detergentów,
łagodzi świąd i podrażnienia,
ma lekką konsystencję, doskonale się wchłania, pozostawiając na skórze delikatny, ochronny film,
chroni przed wpływem czynników zewnętrznych i sprawia, że skóra staje się mniej podatna na pęknięcia i podrażnienia.

Stosowanie
Nanieść cienką warstwę kremu na oczyszczoną skórę dłoni i delikatnie rozprowadzić. Zaleca się stosowanie po każdym myciu rąk.

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