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Palpederm emulsja do pielęgnacji podrażnionej skóry powiek
i okolic oczu 15 ml
 

Cena: 29,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Emulsje

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Palpederm to emulsja do pielęgnacji podrażnionej skóry powiek i okolic oczu. Jest produktem o działaniu łagodzącym i
wspierającym regenerację skóry, który przynosi ukojenie w zaledwie 5 minut od momentu aplikacji. Skład emulsji sprawia, że efekty jej
działania nie tylko są natychmiastowe, ale także utrzymują się długotrwale.

Na co jest emulsja Palpederm? Kosmetyk stosuje się w celu pielęgnacji skóry powiek oraz okolic oczu, a także ich ochrony. Poleca się
go przede wszystkim pacjentom zmagającym się z atopowym zapaleniem skóry lub alergicznym wypryskiem kontaktowym. Emulsja
sprawdzi się w przypadku osób o suchej, swędzącej czy przesuszonej skórze powiek oraz okolic oczu. Ma starannie dobrane składniki
aktywne, których zadaniem jest przynoszenie skórze ukojenia i łagodzenie jej zaczerwienienia oraz podrażnienia. Emulsja do pielęgnacji
podrażnionej skóry powiek i okolic oczu Palpederm jest kosmetykiem, który zwalcza nieprzyjemne uczucie świądu, a oprócz tego
działa nawilżająco na przesuszoną skórę. Przyczynia się również do wzmocnienia naturalnej bariery ochronnej naskórka.

W opakowaniu znajduje się 15 ml emulsji do pielęgnacji podrażnionej skóry powiek i okolic oczu Palpederm. W skład kosmetyku
wchodzi 4Calm Complex™, czyli połączenie kwasu glicyretynowego, alantoiny, fosfolipidów i ceramidów. Formuła 4Calm Complex™
przynosi ukojenie podrażnionej skórze powiek i okolic oczu, redukując świąd i pieczenie, a także zmniejszając zaczerwienienie. Działa
również odbudowująco na naturalną barierę ochronną skóry, przyczyniając się do zwiększenia ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.
Wynika to z obecności emolientów w składzie produktu. Kwas hialuronowy zawarty w kosmetyku zapewnia skórze odpowiedni poziom
nawilżenia, a SymCalmin jest składnikiem działającym na skórę kojąco i zmniejszającym uczucie świądu. Zawarty w kosmetyku skwalan
jest natomiast naturalnym emolientem, który wspomaga regenerację i ochronę skóry. Składnik Olivem 1000 odpowiada natomiast za
utworzenie ciekłokrystalicznej struktury, dzięki której kosmetyk przyczynia się do wzmocnienia naturalnej bariery ochronnej naskórka.
Chroni również przed utratą wody przez skórę, sprzyjając utrzymaniu jej głębokiego nawilżenia.

Jak stosować emulsję do pielęgnacji podrażnionej skóry powiek i okolic oczu Palpederm? Kosmetyk przeznaczony jest do
zewnętrznej aplikacji na skórę. Należy stosować go zgodnie z zaleceniami producenta. Przed nałożeniem kosmetyku należy dokładnie

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/palpederm-emulsja-do-pielegnacji-podraznionej-skory-powiek-i-okolic-oczu-15-ml.html
http://www.aptekaotc.pl/palpederm-emulsja-do-pielegnacji-podraznionej-skory-powiek-i-okolic-oczu-15-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

umyć dłonie. Następnie zaleca się aplikację niewielkiej ilości kosmetyku na zamknięte powieki oraz okolice oczu. Przed skorzystaniem z
kosmetyku powieki i okolice oczu należy dokładnie oczyścić. Kosmetyk powinien być używany 2–3 razy dziennie. Mogą go stosować
również osoby, które korzystają z soczewek kontaktowych.

Charakterystyka

4Calm Complex™ – łączący łagodzące działanie kwasu glicyretynowego i alantoiny z regenerującym działaniem ceramidów i
fosfolipidów. To wyjątkowe połączenie składników koi objawy podrażnienia, takie jak zaczerwienienie, uczucie świądu i
pieczenie, a dzięki zawartości emolientów, odbudowuje naturalną barierę ochronną skóry, dzięki czemu chroni ją przed
działaniem czynników zewnętrznych.

SymCalmin – składnik o właściwościach kojących i łagodzących uczucie świądu.
Skwalan – naturalny emolient, który uzupełnia niedobory lipidów warstwy rogowej naskórka, dzięki czemu chroni i
regeneruje skórę.
D-panthenol – przyspiesza procesy regeneracji naskórka.
Kwas hialuronowy – utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia skóry.
Olivem 1000 – tworzy strukturę ciekłokrystaliczną, która pomaga wzmocnić barierę ochronną skóry, sprzyja głębokiemu
nawilżeniu oraz zapobiega transepidermalnej utracie wody.

Zawiera nową formułę 4Calm Complex™, o działaniu łagodzącym i regenerującym na skórę.
Natychmiastowy efekt ukojenia już po 5 minutach od aplikacji.
Innowacyjna formuła emolientu, która przynosi długotrwałą ulgę suchej i podrażnionej skórze powiek.
Palpederm emulsja polecana do stosowania w przypadku podrażnionej, swędzącej oraz przesuszonej skóry powiek i okolic oczu.
Dzięki starannie dobranym składnikom aktywnym Palpederm emulsja koi i łagodzi podrażnienia i zaczerwienienie, wzmacnia
naturalną barierę ochronną naskórka, redukuje uczucie świądu oraz nawilża skórę powiek i okolic oczu.
Palpederm emulsja jest szczególnie rekomendowana do pielęgnacji i ochrony skóry powiek i okolic oczu u osób z atopowym
zapaleniem skóry oraz alergicznym wypryskiem kontaktowym.

Stosowanie
Przed użyciem umyć dłonie. Niewielką ilość emulsji nanieść na zamknięte i dokładnie oczyszczone powieki i okolice oczu. Stosować 2-3
razy dziennie. Palpederm emulsja może być stosowana przez osoby noszące soczewki kontaktowe. Może być stosowany od 2 r.ż.

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