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Nanobase odżywka do suchej skóry 30 g
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Kremy

Producent YAMANOUCHI

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Nanobase odżywka do suchej skóry jest preparatem w formie odżywki, który daje zauważalne efekty już przy zastosowaniu
jego niewielkich ilości. Kosmetyk może być stosowany przez osoby dorosłe, na przesuszoną w związku z wiekiem skórę osób starszych,
a poza tym polecany jest na suchą i wrażliwą skórę małych dzieci i niemowląt. Nanobase odżywka do suchej skóry ma gęstą
konsystencję, a efekt jednej aplikacji utrzymuje się na skórze nawet przez całą dobę.

Na co jest Nanobase odżywka do suchej skóry? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest uczucie przesuszonej skóry, a także skóra
bardzo sucha i odwodniona. Preparat można stosować w przypadku skóry, która źle reaguje na czynniki zewnętrzne, w tym na czynniki
atmosferyczne, detergenty, czy też kontakt z wodą. Nanobase odżywka do suchej skóry wskazany jest również w przypadku skóry
przesuszonej po solarium bądź kąpielach słonecznych, poza tym sprawdzi się przy skórze przesuszonej przez wiatr, mróz, czy też suche
i gorące powietrze. Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest też skóra szorstka i spierzchnięta, a także skóra popękana i łuszcząca
się. Preparat sprawdzi się również w przypadku pacjentów mających skórę mieszaną lub tłustą, gdyż w jej przypadku bardzo ważne jest
pilnowanie odpowiedniego poziomu nawilżenia skóry. Odżywka Nanobase polecana jest również w przypadkach, gdy inne kosmetyki
okazują się niewystarczające, aby optymalnie nawilżyć skórę. Wskazaniem do stosowania kosmetyku są również choroby skóry, w tym
łuszczyca i AZS, a także wyprysk kontaktowy z podrażnienia, czy też rybia łuska.

W opakowaniu znajduje się 30 g odżywki do suchej skóry Nanobase. W skład kosmetyku wchodzą ceramidy oraz inne niezbędne lipidy,
które przenikają w głębokie partie skóry dzięki wykorzystaniu technologii nanocząsteczkowej. W składzie odżywki Nanobase znajduje
się parafina miękka, wazelina i wosk carnauba, które chronią skórę przed utratą wody, a także ceramid-3, cholesterol oraz kwas
palmitynowy i oleinowy. Szczegółowy skład kosmetyku można sprawdzić na jego opakowaniu.

Jak stosować kosmetyk Nanobase odżywka do suchej skóry? Produkt jest przeznaczony do aplikacji zewnętrznej na skórę i należy
korzystać z niego zgodnie ze wskazaniami producenta. W razie konieczności z odżywkę można stosować w formie kilkudniowej kuracji
miejsc przesuszonych lub wrażliwych. Kosmetyk może być aplikowany na całą twarz, ale można też stosować go wyłącznie na wybrane
partie skóry, w tym pod oczy, na usta, szyję, czy też łokcie lub dłonie. Odżywkę do suchej skóry Nanobase można aplikować na skórę
niezależnie od innych kosmetyków, jednak zawsze należy stosować go pod inny produkt. Zaleca się stosowanie preparatu przede
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wszystkim na noc, jednak w razie konieczności można też stosować go w ciągu dnia, np. przed wyjściem z domu w celu zabezpieczenia
skóry przed niekorzystnym działaniem wiatru czy mrozu. Po aplikacji na skórę kosmetyk należy dokładnie wsmarować lub wklepać.

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