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Pentacrem krem przeciw odleżynom 50 ml
 

Cena: 11,84 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent ASA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp
Pentacrem krem przeciw odleżynom to kosmetyk do codziennej pielęgnacji i ochrony skóry niemowląt i małych dzieci. Wskazaniem do
stosowania produktu są objawy pieluszkowego podrażnienia skóry. Produkt może być wykorzystywany również celem łagodzenia
objawów oparzeń słonecznych oraz odleżyn. Krem zawiera w składzie szereg substancji nawilżających, wspomagających prawidłową
regenerację podrażnionego naskórka.

Obecny w kremie wyciąg z nagietka lekarskiego oraz pantenol zapewniają skórze stosowną dawkę nawilżenia, a także uczucie ulgi w
przypadku uszkodzenia jej powierzchni. Pielęgnująca lanolina delikatnie natłuszcza skórę i tworzy na jej powierzchni filtr ochronny.
Przyjemna konsystencja produktu ułatwia jego użytkowanie, a także sprawia, że krem szybko się wchłania. Pentacrem może być
stosowany nie tylko u dzieci, ale również wśród osób dorosłych w przypadku wystąpienia objawów odleżyn czy poparzeń słonecznych.
Produkt o uniwersalnej formule jest przeznaczony do każdego typu skóry.

Charakterystyka
Pentacrem krem przeciw odleżynom, odparzeniom i otarciom to produkt o uniwersalnym charakterze, przeznaczony do stosowania u
dzieci i niemowląt. Unikalna formuła kosmetyku wspomaga łagodzenie objawów pieluszkowego podrażnienia skóry oraz bolesnych
oparzeń słonecznych. Produkt może być stosowany również w charakterze profilaktycznym. Kosmetyk o łagodnej formule i przyjemnej
konsystencji zapewnia bezpieczeństwo posiadaczom każdego typu skóry.

W składzie kremu zastosowano składnik bazowy pod postacią wazeliny (Petrolatum). Substancja konsystencjotwórcza zapewnia
stosowną lepkość kosmetyku i poprawia jego właściwości użytkowe. Tłusty emolient tworzy na skórze warstwę ochronną, jednak nie
wnika w głębsze warstwy naskórka. Wazelina dobrze nawilża i zmiękcza skórę, zaś tworzona przez nią warstwa okluzyjna zabezpiecza
przed nadmiernym odparowywaniem wody z naskórka. W kosmetyku obecny jest również tlenek cynku (Zinc oxide) - filtr UV, chroniący
skórę przed niekorzystnym wpływem światła słonecznego. Składnik odbija promieniowanie od skóry, a jednocześnie posiada
właściwości matujące. Obie właściwości sprawdzają się doskonale w kontekście podrażnionej i poparzonej skóry.

Składnikiem odpowiedzialnym za łagodzenie dolegliwości związanych z uszkodzeniem skóry jest pantenol (Panthenol). Humektant o
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silnych właściwościach nawilżających wyróżnia się działaniem przeciwzapalnym oraz przyspiesza regenerację naskórka. Panthenol
dobrze wnika w głębsze warstwy skóry, pozostając w spoiwie między włóknami gdzie ulega przemianie w witaminę B5. Efekty
zastosowania substancji to wyraźne uczucie gładkości, odżywienia i miękkości skóry. Podobne rezultaty gwarantuje obecna w składzie
kosmetyku lanolina (Lanolin). Emulgator nie tylko natłuszcza skórę, ale także pozostawia na niej warstwę okluzyjną. W związku z tym,
składnik sprawdza się doskonale w kontekście odbudowy bariery lipidowej. Substancja pochodzenia roślinnego pod postacią kwiatu
nagietka (Calendula officinalis) wykazuje działanie przeciwzapalne, a także przyspiesza proces regeneracji uszkodzonej skóry. Produkt o
uniwersalnym charakterze nie tylko zabezpiecza, ale również koi i łagodzi nieprzyjemne objawy związane z odparzeniami, skaleczeniami
czy oparzeniami. Składnikiem aktywnym wykańczającym skład kosmetyku jest alantoina (Allantoin) - humektant wspomagający
działanie pozostałych substancji zawartych w kremie.

Pentacrem krem przeciw odleżynom, odparzeniom i otarciom to uniwersalny kosmetyk, możliwy do stosowania zarówno w formie
regularnej, jak i doraźnej.

Stosowanie
Stosowną ilość kremu należy nałożyć na czystą i suchą skórę za pomocą dłoni. Delikatnie rozprowadzić produkt po powierzchni skóry,
aż do wchłonięcia kosmetyku. Krem stosować regularnie, celem profilaktyki podrażnień skóry.

Składniki
Petrolatum, Zinc oxide, Panthenol, Lanolin, Calendula officinalis, Allantoin, Paraffinum liquidum, DMDM Hydantoin, Methylparaben,
Propylparaben, Phenoxyethanol +.

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