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Radioxar krem łagodząco - regenerujący 150 ml
 

Cena: 42,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Kremy

Producent GLENMARK

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Radioxar krem łagodząco-regenerujący jest produktem o delikatnej konsystencji, który bardzo dobrze nawilża skórę i
redukuje uczucie jej pieczenia. Krem dobrze się rozsmarowuje i szybko się wchłania. Po aplikacji pozostawia na skórze cienką warstwę
działającą ochronnie i zapewniającą skórze długotrwały efekt nawilżenia. Na co jest Radioxar krem łagodząco-regenerujący?
Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest pielęgnacja skóry twarzy oraz skóry całego ciała, która została podrażniona w efekcie
radioterapii lub chemioterapii. Kosmetyk działa łagodząco na podrażnioną skórę, a jednocześnie wspiera jej regenerację i przywraca
komfort. Składniki aktywne kremu łagodząco-regenerującego Radioxar sprawiają, że skóra staje się lepiej nawilżona i gładka.
Wchłaniają się one w jej głębokie partie, odżywiając ją, a także przyczyniając się do redukcji odczynu popromiennego. Kosmetyk bardzo
intensywnie natłuszcza też skórę i wspomaga odbudowę jej naturalnej warstwy hydrolipidowej.

W opakowaniu znajduje się 150 ml Radioxar krem łagodząco-regenerujący. W skład opakowania wchodzi między innymi kwas
hialuronowy, a także nagietek lekarski, tilirozyd i alantoina, a także arginina, niacyna, D-pantenol, lactil oraz olej canola. Kwas hialuronowy
ma właściwości długotrwale nawilżające, poza tym przyczynia się do pobudzenia suchej i podrażnionej skóry, a także do jej regeneracji.
Formuła kosmetyku Radioxar krem łagodząco-regenerujący posiada w składzie również nagietek lekarski, którego działanie polega na
zapobieganiu nadmiernego wysuszenia skóry, a także na łagodzeniu jej podrażnień oraz rumienia i zaczerwienienia. Dodatkowo krem
posiada w składzie alantoinę, która ma właściwości łagodzące i nawilżające, a przy tym przynosi skórze ukojenie i wspomaga jej
regenerację.

Zawarty w kosmetyku tilirozyd to natomiast składnik opatentowany, który zapobiega zaczerwienieniom skóry oraz jej swędzeniu.
Zawarta w kosmetyku niacyna wspomaga prawidłowe funkcjonowanie naskórka, w tym między innymi redukuje jego łuszczenie się.
Arginina natomiast ma właściwości nawilżające i przyczynia się do przyspieszenia regeneracji naskórka. Zawarty w kosmetyku D-
pantenol posiada właściwości nawilżające, dzięki czemu zmiękcza skórę i poprawia jej elastyczność, a oprócz tego łagodzi jej
podrażnienia i wspomaga regenerację, zapobiegając jednocześnie jej łuszczeniu. Zawarty w kosmetyku olej canola posiada właściwości
łagodzące, a oprócz tego wspomaga regenerację i odbudowę naskórka, a lactil dostarcza substancje, które zastępują naturalne czynniki
nawilżające skóry.
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Jak stosować kosmetyk Radioxar krem łagodząco-regenerujący? Kosmetyk przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego i należy
używać go zgodnie z zaleceniami producenta. Krem powinien być aplikowany w miejsca podrażnionej skóry w częstotliwości 2-3
razy dziennie. Każdorazowo zaleca się delikatne smarowanie skóry kremem. Radioxar krem łagodząco-regenerujący posiada
przeciwwskazania. Kosmetyk nie powinien być stosowany, jeśli pacjent ma nadwrażliwość na choć jeden z jego składników.

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