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Niverosin krem do pielęgnacji skóry naczynkowej 50 g
 

Cena: 25,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Kremy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Niverosin w postaci kremu do pielęgnacji skóry naczynkowej jest produktem, który można stosować do skóry twarzy oraz
całego ciała. Na co jest krem Niverosin? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest pielęgnacja wrażliwej skóry naczynkowej. Produkt
kompleksowo pielęgnuje skórę skłonną do problemów naczynkowych, przyczyniając się do poprawy jej kondycji oraz wyglądu. W
składzie kosmetyku znajduje się specjalnie dobrana kompozycja aż 5 substancji aktywnych. Krem Niverosin może być pomocny przy
skórze skłonnej do pajączków, niewielkich zasinień i przebarwień, wpływając korzystnie na wygląd cery, poza tym w jego składzie
znajduje się filtr SPF15, który chroni dodatkowo skórę, zabezpieczając ją przed niekorzystnym wpływem promieniowania słonecznego. 
Funkcją kremu Niverosin przy regularnym stosowaniu jest wspomaganie prawidłowych funkcji fizjologicznych skóry. Dodatkowo
kosmetyk przyczynia się do utrzymania prawidłowego napięcia naczyń krwionośnych oraz ich elastyczności. W konsekwencji krem
zmniejsza widoczność pajączków, zaczerwienień, zasinień i przebarwień, a dodatkowo zabezpiecza skórę przed powstawaniem nowych
zmian.

W opakowaniu znajduje się 50 g kremu do pielęgnacji skóry naczynkowej Niverosin. W skład kosmetyku wchodzi zmikronizowana
diosmina oraz hesperydyna, a oprócz tego wyciąg z kasztanowca oraz wyciąg z ruszczyka kolczastego i D-pantenol oraz filtr SPF15.

Diosmina i hesperydyna zawarte w składzie kosmetyku Niverosin są naturalnymi flawonoidami, które chronią niewielkie naczynia
krwionośne, przyczyniając się do ich wzmocnienia i zwiększenia odporności na uszkodzenia. Są to substancje o właściwościach
przeciwutleniających i przeciwstarzeniowych, poza tym hesperydyna hamuje aktywność hialuronidazy, tym samym przyczyniając się do
zwiększenia szczelności naczynek. W skład kosmetyku wchodzi również wyciąg z kasztanowca, którego działanie polega na redukcji
zaczerwienień i miejscowych przebarwień, a także na wspomaganiu kondycji naczyń włosowatych. Dzięki zawartości wyciągu z
ruszczyka kolczastego krem Niverosin natomiast wzmacnia ściany drobnych naczynek oraz stymuluje powierzchniową mikrocyrkulację
skóry. Zawarty w kosmetyku D-pantenol sprawia, że skóra staje się bardziej nawilżona, a także widocznie bardziej miękka i elastyczna.
Składnik ten ma również działanie kojące i łagodzące podrażnienia, a przy tym wspomaga regenerację skóry.

Jak stosować krem Niverosin? Zaleca się wmasowywanie w skórę niewielkiej ilości kremu w miejscach, gdzie dotknięta jest problemem
pajączków. Kosmetyk powinien być stosowany 2 razy dziennie bądź według indywidualnych potrzeb pacjenta. Nie wszyscy pacjenci
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powinni jednak stosować kosmetyk Niverosin w postaci kremu, ponieważ ma on również przeciwwskazania. Z kremu nie należy
korzystać, jeżeli pacjent ma nadwrażliwość na jakikolwiek z jego składników. Jeśli po zastosowaniu kremu Niverosin na skórę u
pacjenta pojawią się objawy nadwrażliwości, należy zaprzestać dalszego stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem.

Opis
Niverosin to specjalistyczny preparat przeznaczony do kompleksowej pielęgnacji skóry z problemami naczynkowymi. Dzięki kompozycji
5 aktywnych składników krem chroni skórę ze skłonnością do występowania „pajączków" oraz widocznych na jej powierzchni
splątanych sieci naczynek, a filtr SPF 15 chroni skórę przed działaniem promieni słonecznych (UVA/UVB).
Krem Niverosin przyczynia się do poprawy stanu i wyglądu skóry dotkniętej defektami dermokosmetycznymi takimi jak miejscowe
przebarwienia, zasinienia lub zaczerwienienia spowodowane osłabieniem ścian niewielkich naczyń krwionośnych występujących tuż pod
naskórkiem. Systematyczna pielęgnacja naczynkowej skóry za pomocą kremu Niverosin wspomaga utrzymanie jej prawidłowych funkcji
fizjologicznych oraz zachowanie odpowiedniego napięcia i elastyczności naczyń występujących w powierzchniowych warstwach skóry.
Dzięki temu Niverosin zmniejsza widoczność tzw. „pajączków" oraz chroni skórę przed ich powstawaniem. Delikatny masaż skóry z
użyciem kremu wywiera korzystny wpływ na powierzchniową mikrocyrkulację skóry, przywracając jej równomierny koloryt i zdrowy
wygląd. Składniki flawonoidowe: diosmina i hesperydyna wykazują działanie wzmacniające i ochronne na ścianki powierzchniowych
naczynek krwionośnych. Wyciąg z kasztanowca dodatkowo wspomaga redukcję miejscowego zaczerwienienia skóry. Wyciąg z
ruszczyka, którym wzbogacono formułę kremu, zawiera ruskogeninę, zwiększającą odporność naczynek na pękanie i działanie
czynników zewnętrznych. Dodatkowe działanie nawilżające kremu, dzięki zawartości D-pantenolu, prowadzi do złagodzenia podrażnień
delikatnej skóry, zapobiegając jej wysuszeniu i stymulując jej naturalna regenerację. Likwiduje wrażenie ściągnięcia skóry, zapewniając
odczucie komfortu.

Przebadany dermatologicznie.

Cechy

uszczelnia i wzmacnia kruche naczynka
chroni naczynka przed pękaniem
zmniejsza widoczność „pajączków”
diosmina, hesperydyna, ruszczyk kolczasty, kasztanowiec, D-pantenol

Składniki
Aqua, Isopropyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Octocrylene,
Cetearyl Ethylhexanoate, Octylododecanol, Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, Glycerin/Ruscus Aculeatus Root Extract, Glycerin,
Diosmine, Propylene Glycol/Aesculus Hippocastanum Extract, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Phenoxyethanol/ Caprylyl Glycol,
Panthenol, Hesperidin, Polyacrylamide/Hydrogenated Polydecene/ Laureth-7, Hydroxyethylcellulose, Parfum, Limonene, Linalool, Alpha-
Isomethyl Ionone

Stosowanie
Sposób użycia: Delikatnie wmasować niewielką ilość kremu w skórę dotkniętą problemami naczynkowymi. Preparat należy stosować
dwa razy dziennie lub w zależności od indywidualnych potrzeb. Krem przeznaczony do pielęgnacji skóry całego ciała, również grubszych
partii skóry z problemami naczynkowymi np. skóry nóg.
W przypadku wystąpienia uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu lub wystąpienia podrażnienia skóry, zaleca się natychmiast
przerwać stosowanie kremu.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia: Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i uszkodzoną skórą. W razie dostania się preparatu do oczu,
natychmiast spłukać wodą. Nie stosować po upływie terminu trwałości.
Przeciwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
50
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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