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Linoderm acne krem punktowy 15 ml
 

Cena: 9,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Kremy

Producent ZIOŁOLEK

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Petrolatum, Zinc Oxide, Linum Usitatissimum (Vitaminum F), Sorbitan Sesquioleate, Decyl Oleate, Chamomilla Recutita (and)
Paraffinum Liquidum, Potentilla Tormentilla, Cera Alba, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Glycerin, Allantoin,
Panthenol, Xanthan Gum, Lactic Acid, Diazolidynyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Propylene Glycol.

Charakterystyka
LINODERM® Acne jest kosmeceutykiem stosowanym samodzielnie lub jako uzupełnienie kosmetyczne w pielęgnacji skóry trądzikowej i
łojotokowej.

Zawiera: tlenek cynku, ekstrakt z pięciornika, olejowy wyciąg z rumianku, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe pod
postacią linomagu, witaminę E, których synergiczne działanie wspomaga gojenie zmian trądzikowych, redukuje zaczerwienienie
skóry, normalizuje pracę gruczołów łojowych, zapobiegając powstawaniu nowych wykwitów trądzikowych.
LINODERM® Acne przeznaczony jest do specjalistycznej pielęgnacji skóry trądzikowej. Likwiduje powstałe zmiany trądzikowe i
zapobiega powstawaniu nowych. Normalizuje wydzielanie tłuszczu, łagodzi podrażnienia, doskonale reguluje gospodarkę wodno
– lipidową skóry.
Systematyczne stosowanie kremu LINODERM® Acne może przyczynić się do znacznego wydłużenia okresów poprawy i w
konsekwencji do całkowitego ustąpienia objawów trądziku. Właściwie pielęgnowana skóra osób z trądzikiem sprawia dużo mniej
kłopotów, mniej swędzi, rzadziej ulega podrażnieniom i dużo rzadziej wymaga stosowania leków przeciwtrądzikowych.
Właściwości kremu:

Przeciwłojotokowe
Korekcyjne (tuszujące zmiany), matujące skórę
Przeciwpodrażnieniowe
Wzmacniające barierę naskórka przez wpływ na równowagę hydrolipidową
Ochronne
Regulujące procesy prawidłowego rogowacenia i złuszczanie naskórka

Wskazania:
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Pielęgnacja skóry z problemami trądzikowymi oraz skóry skłonnej do zaczerwienień i łojotoku, niezależnie od wieku
Normalizacja funkcji gruczołów łojowych i zapobieganie powstawaniu nowych zmian trądzikowych
Zapobieganie błyszczeniu się skóry przez jej zmatowienie

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