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Regenerum - serum regenerujące do pięt 30 g
 

Cena: 15,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Serum

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Regenerum serum regenerujące do pięt to kosmetyk przeznaczony dla osób mających problem z przesuszoną skórą w tej okolicy
ciała, a także zmagających się z uszkodzonym i pękającym naskórkiem. Szorstkie i pękające pięty to powszechne zjawisko, które
dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Do jego powstawania przyczynia się m.in. wielogodzinne stanie i długotrwałe spędzanie czasu
w niewygodnym obuwiu – zwłaszcza na wysokim obcasie. Niestety oba czynniki wpływają w negatywny sposób na kondycję stóp.
Skóra staje się coraz bardziej przesuszona, a z czasem zaczyna pękać i łuszczyć się. Taki stan pięt wiąże się nie tylko z kwestiami
estetycznymi, ale również z dyskomfortem. Problem nasila się w przypadku występowania nadwagi, cukrzycy, niedoczynności tarczycy,
łuszczycy oraz skłonności genetycznych. Pękające pięty występują częściej u osób starszych, gdyż to zjawisko upowszechnia się wraz z
wiekiem. Wiąże się ono ze stopniową utratą jędrności skóry i większymi skłonnościami do przesuszania. Z tego względu bardzo ważne
są odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne, których uzupełnieniem może być kosmetyk Regenerum – serum regenerujące do pięt.

W składzie kosmetyku znajdują się substancje znane ze swoich właściwości nawilżających. Jednym z nich jest mocznik, który
skutecznie zatrzymuje wodę, tym samym zwiększając jej ilość w warstwie rogowej skóry. Jest to jeden z najczęściej spotykanych
składników produktów przeznaczonych do pielęgnacji stóp. Mocznik jest substancją naturalną, a dokładniej metabolitem białek i
związków azotowych, który znajduje się w organizmie każdego człowieka. Wchodzi też w skład naturalnego czynnika nawilżającego. Z
tego względu jego syntetyczna forma jest bardzo dobrze tolerowana przez organizm i nie wywołuje reakcji alergicznych – o ile jest
stosowana w odpowiednich ilościach. Stężenie mocznika na poziomie 10% wpływa na rozerwanie wiązań wodorowych keratyny.
Jednocześnie przyczynia się do zmiękczenia skóry. Dodatkową korzyścią jest zwiększenie przepuszczalności innych substancji
aktywnych.

Serum marki Regenerum zawiera również kompozycję trzech witamin: A, E oraz F. Pierwsza z nich przyspiesza procesy związane z
odnową naskórka, dodatkowo wzmacniając jego funkcje. Oprócz tego ogranicza utratę wody z tkanek. Przyczynia się też do
intensywnego odżywienia oraz poprawy elastyczności skóry. Odpowiada za integralność błony komórkowej, reguluje wzrost tkanki
nabłonkowej i wpływa na jej prawidłowe funkcjonowanie. Witamina E jest składnikiem, dzięki któremu skóra staje się gładsza i bardziej
sprężysta. Składnik pobudza procesy naprawcze i działa odżywczo. Witamina F to z kolei mieszanina niezbędnych nienasyconych
kwasów tłuszczowych. Dzięki niej możliwe jest odpowiednie natłuszczenie skóry oraz jej uelastycznienie. W efekcie skóra pięt jest lepiej
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zabezpieczona przed pękaniem. Ważnym składnikiem jest również lanolina, wpływająca na wygładzenie naskórka. Umożliwia ona
zlikwidowanie nieprzyjemnego uczucia szorstkości, jednocześnie nawilżając i przynosząc ulgę popękanym piętom.

Serum regenerujące Regenerum przyczynia się do wzmocnienia naturalnej bariery hydrolipidowej skóry. Jego regularne stosowanie
wpływa na zmiękczenie naskórka. Kosmetyk nie zawiera sztucznych barwników. Nie powinien być stosowany przez osoby z
nadwrażliwością na którykolwiek ze składników. Preparat nadaje się wyłącznie do użytku zewnętrznego. Serum regenerujące nie
powinno być stosowane przez dzieci. Nie należy doprowadzać do kontaktu z uszkodzoną skórą oraz z oczami. Nie zaleca się też
stosowania po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Kosmetyk Regenerum może być używany nawet przez osoby
zmagające się z bardzo silnym przesuszeniem pięt. W zależności od potrzeb sprawdzi się jako okresowa kuracja lub codzienny zabieg
pielęgnacyjny. Regularne stosowanie to najlepszy sposób na trwałą poprawę kondycji pięt oraz ich wyglądu. Bogata formuła jest
szczególnie polecana osobom obdarzonym delikatną skórą. W opakowaniu znajduje się 30 g kremu. Warto pamiętać, że prócz zabiegów
pielęgnacyjnych stóp duże znaczenie mają również wygodne buty oraz unikanie długotrwałego stania.

Opis
Silnie zmiękczająca formuła dzięki połączeniu mocznika z intensywnie wygładzającą lanoliną i odżywczymi witaminami. Nawet do
bardzo przesuszonej skóry pięt.

Regenerum regeneracyjne serum do pięt zapewnia piętom miękkość, gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem.
Zawarty w składzie serum mocznik (w stężeniu 30%) wygładza, zmiękcza i nawilża naskórek, wspomaga jego złuszczanie oraz zwiększa
przepuszczalność warstwy rogowej. Kompleks witamin A, E i F intensywnie odżywia zniszczoną skórę oraz działa naprawczo.
Dodatkowo nawilżająca lanolina oraz witamina F, będąca mieszaniną niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, zabezpieczają
powierzchnię pięt przed pęknięciami. Formuła wzbogacona została o ekstrakt z miodu, który łagodzi podrażnienia i zapewnia skuteczną
regenerację spękanej skórze, sprawiając, że odzyskuje ona właściwą miękkość i gładkość.

Regenerum regeneracyjne serum do pięt może być stosowane okresowo jako kuracja lub przez cały rok, w zależności od indywidualnych
potrzeb.

Przebadany dermatologicznie.
Nie zawiera alkoholu, sztucznych barwników ani parabenów w tym dozwolonych do stosowania w kosmetykach.

Cechy

nowa formuła ekstrakt z miodu
mocznik 30% zmiękcza, nawilża i reguluje proces rogowacenia naskórka
witaminy A, E i F intensywnie odżywiają i odbudowują zniszczoną skórę, przewracając jej elastyczność
lanolina wygładza naskórek likwidując jego szorstkość
ekstrakt z miodu łagodzi podrażnienia i skutecznie regeneruje

Składniki
Aqua, Urea, Lanolin, Petrolatum, Butyrospermum Parkii Butter, Avena Sativa Meal Extract, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Ceteareth-20,
Paraffin, Zea Mays Oil/Rosa Moschata Seed Oil, Sorbitan Stearate, Retinyl Palmitate / Caprylic/Capric Triglyceride / Tocopherol,
Propylene Glycol / Mel Extract, Tocopherol, Lactic Acid, Parfum

Stosowanie
Sposób użycia: Stosować systematycznie, raz dziennie. Nanieść serum na umytą i osuszoną skórę pięt, a następnie wmasować.

Rozwarstwienie produktu nie stanowi jego wady.

Przechowywanie
W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie
stosować u dzieci. Unikać kontaktu z oczami i uszkodzoną skórą. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Producent
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o

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

Galeria
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