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Pilarix krem mocznikowy 100 ml
 

Cena: 39,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Kremy

Producent LEFROSCH

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Pilarix – krem mocznikowy polskiej marki Lefrosch – to głęboko nawilżający preparat, który działa zmiękczająco na zrogowaciałą skórę
(pięt, kolan, łokci), a także skutecznie zapobiega przesuszaniu się warstwy rogowej naskórka. Krem można stosować profilaktycznie
oraz w celu regeneracji skóry uszkodzonej na skutek rozmaitych dermatoz. Wskazaniem do używania dermokosmetyku jest np.
rogowacenie okołomieszkowe czy wyprysk w fazie nadmiernego łuszczenia. Pilarix ułatwia też regenerację naskórka pomiędzy okresami
miejscowego leczenia preparatami sterydowymi. Jest pomocny przy podrażnieniach po depilacji mechanicznej. Swoje wyjątkowe
właściwości krem mocznikowy Pilarix zawdzięcza bogatej formule. W składzie preparatu znajdują się takie substancje, jak mocznik,
gliceryna, masło shea, kwas salicylowy, alantoina, pantenol.

Mocznik to związek o wielu cennych właściwościach, m.in. nawilżających, antyseptycznych i złuszczających. Ma zdolność usuwania
martwych komórek naskórka, dzięki czemu wygładza skórę. Jest humektantem – zaaplikowany na skórę utrzymuje w niej wilgoć.
Mocznik wpływa też na zwiększenie warstwy rogowej naskórka, dzięki czemu ułatwia przenikanie w głąb skóry innych substancji
aktywnych kremu Pilarix.

Humektantem w kremie Pilarix jest także gliceryna. Dzięki silnym właściwościom higroskopijnym skutecznie zapobiega przesuszaniu się
skóry. Co więcej, tworzy na niej warstwę okluzyjną, a tym samym wzmacnia naturalną barierę chroniącą przed utratą wody z naskórka.
Gliceryna działa zmiękczająco, zapewnia skórze gładkość i elastyczność. Dodatkowo łagodzi podrażnienia.

Równie cenne właściwości ma obecne w składzie kremu mocznikowego Pilarix masło Shea, czyli olej pozyskiwany z nasion
afrykańskiego drzewa Masłosz Parka. Stanowi on bogate źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych. Dzięki temu odżywia skórę i
świetnie służy procesom jej regeneracji. Masło Shea jest także zasobne w witaminy A i E – silne antyoksydanty, które spowalniają
naturalne procesy starzenia się skóry i chronią ją przed szkodliwą aktywnością wolnych rodników.

Kolejnym istotnym składnikiem dermokosmetyku Pilarix jest kwas salicylowy. Związek ten ma właściwości przeciwbakteryjne i
przeciwzapalne. W odpowiednim stężeniu działa na skórę złuszczająco. W ten sposób ułatwia jej regenerację, przyczynia się do poprawy
jej struktury i kolorytu. Umożliwia też innym substancjom aktywnym preparatu wnikanie do głębszych warstw skóry. Dodatkowo kwas
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salicylowy zmniejsza objawy zapalenia okołomieszkowego i zapobiega wrastaniu włosków po depilacji i goleniu.

Obecne w składzie kremu mocznikowego Pilarix pantanol i alantoina to związki o właściwościach przeciwzapalnych. Działają łagodząco
na skórę podrażnioną i sprzyjają jej regeneracji. Obie substancje przyczyniają się także do zmiękczenia, wygładzenia i nawilżenia
naskórka.

Dermokosmetyk Pilarix aplikuje się dwa razy dziennie na suchą, oczyszczoną skórę. Kremu nie należy używać w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Przeciwwskazaniami do jego stosowania są także ciąża, karmienie piersią, niewydolność
nerek lub wątroby, infekcje skórne oraz wiek poniżej 12 roku życia.

Składniki
Aqua, Urea, Ethylhexyl Stearate, Glyceryl Stearate, Glycerin, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Dicapryl Carbonate, Ceteareth-25,
Butyyrospermum Parkii (Schea Buter), Salicylic Acid, Ethylparaben, Allantoin, Parfum, Liminene, Geraniol, Amyl Cinnamal, Hexyl
Cinnamal, Buthylphenyl, Methylpropional, Citral, Panthenol, Magnesium Sulfate 7 x Hydrate.

Charakterystyka
PILARIX krem zawiera:

kwas salicylowy – ułatwia oddzielanie się nawarstwionych rogowaceń naskórka
mocznik – silnie nawilża, zwiększa elastyczność warstwy rogowej naskórka
panthenol – działa kojąco, przeciwzapalnie w przypadkach podrażnień, niezależnie od przyczyny
alantoinę – przyspiesza regenerację skóry chorobowo zmienionej, podrażnionej, biologicznie uszkodzonej
masło shea

PILARIX krem wskazania:

rogowacenie okołomieszkowe
wyprysk w fazie nadmiernego łuszczenia
przewlekła suchość skóry
jako środek przyspieszający regenerację skóry między okresami sterydoterapii zewnętrznej
po depilacji mechanicznej

Stosowanie
Stosować 2 x dziennie lub według wskazań lekarza. W razie podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na kwas salicylowy lub pozostałe składniki kremu, ciąża, okres karmienia piersią, wiek poniżej 12 roku życia,
niewydolność nerek lub wątroby
Nie stosować w przypadku bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych zakażeń skóry
Nie stosować kremu na błony śluzowe, wargi, okolice moczowo-płciowe, do oczu i na skórę w okolicy oczu.

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