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Retimax 1500 maść ochronna z witaminą a 30 g
 

Cena: 7,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Maści

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Retimax 1500 w postaci maści ochronnej to kosmetyk, który przeznaczony jest do miejscowego stosowania na skórę podrażnioną,
uszkodzoną, czy też nadmiernie rogowaciejącą lub złuszczającą się. Kosmetyk stosowany może być u dorosłych (w tym alergików) i
dzieci – w tym w ramach prewencji odparzeń pieluszkowych. W jego skład wchodzi retinol (witamina A), który stymuluje odnowę
naskórka oraz przyczynia się do produkcji włókien kolagenowych i nowych naczyń krwionośnych. Działanie Retimax 1500 nie tylko
nawilża skórę i wzmacnia jej film ochronny przed wpływem czynników zewnętrznych, ale działa także kojąco, a przy tym wygładza i
uelastycznia skórę, pozostawiając ją gładką i przyjemną w dotyku, jednocześnie przeciwdziałając jej starzeniu się.

Wskazaniem do stosowania kosmetyku Retimax 1500 jest skóra przesuszona bądź sucha, widocznie odwodniona i podrażniona. Maść
sprawdzi się również w przypadku skóry zrogowaciałej oraz nadmiernie łuszczącej się. W kosmetyku zawarta jest witamina A, której
cenny wpływ na skórę to m.in. stymulacja produkcji kolagenu. Witamina A sprzyja powstawaniu nowych naczyń krwionośnych w skórze
i wykazuje wiele innych właściwości – nie bez powodu nazywana jest witaminą młodości. Często wykorzystuje się ją chociażby w
kosmetykach o działaniu przeciwzmarszczkowym, gdyż ma właściwości przeciwstarzeniowe.

Witamina A dostępna jest w kosmetyku w postaci palmitynianu retinylu, który jest jej najłagodniejszą postacią, nieprzyczyniającą się do
złuszczania naskórka. Palmitynian retinylu poprawia elastyczność i jędrność skóry oraz korzystnie wpływa na poziom jej nawilżenia i
odżywienia, dzięki czemu daje efekt odmłodzenia skóry – sprawdzi się chociażby na wrażliwą skórę pod oczami.

Produkt jest tłusty, a w jego skład, oprócz witaminy A w formie palmitynianu retinylu, wchodzi również parafina, lanolina i wazelina oraz
składniki pomocnicze. Maść pozbawiona jest barwników, parabenów, konserwantów i substancji zapachowych, dzięki czemu jest
bardzo łagodna dla skóry i może być stosowana również przez dzieci oraz alergików, a nawet przez osoby, których skóra jest
szczególnie wrażliwa i wymaga specjalnego traktowania. Jej stosowanie sprawia, że skóra staje się miękka, wygładzona i ujędrniona, a
zmarszczki stają się mniej widoczne.

Kiedy najlepiej stosować Retimax 1500? Maść ochronna Retimax 1500 z witaminą A sprawdzi się w przypadku niewielkich odmrożeń
lub poparzeń, można też zastosować ją do pielęgnacji niewielkich otarć naskórka i zadrapań lub w przypadku popękanych kącików ust.
Jej właściwości ochronne sprawdzą się również bardzo dobrze w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, w tym
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nadmiernej ekspozycji skóry na wiatr czy niskie temperatury. Wykorzystać można ją nawet u najmłodszych pacjentów – np. w ramach
profilaktyki odparzeń pieluszkowych. Może być pomocna również po zbyt intensywnym opalaniu na słońcu lub w solarium, a także po
zabiegach laserowych czy chemicznym złuszczaniu naskórka.

W skład kosmetyku wchodzą następujące składniki: petrolatum aqua, lanolin, mineral oil, paraffin, beeswax, magnesium stearate, retinyl
palmitate. W opakowaniu znajduje się 30 g maści Retimax 1500, która chroni skórę, nawilża ją i odżywia. Maść zawiera witaminę A w
ilości aż 1500 j.m./g. Zalecane stosowanie maści ochronnej Retimax 1500 z witaminą A to zaaplikowanie cienkiej warstwy produktu na
skórę 2–3 razy dziennie. Naniesioną na skórę maść należy lekko wetrzeć – ma konsystencję kremu i bardzo dobrze się wchłania,
przyczyniając się do odnowy komórek i ochrony naskórka. Nie ma ograniczeń czasowych, jeśli chodzi o stosowanie kosmetyku, gdyż
jest on delikatny dla skóry. Przed pierwszym zastosowaniem produktu zaleca się jednak jego rozsmarowanie na niewielkiej powierzchni
ciała, by upewnić się, czy nie przyczyni się do podrażnienia naskórka (np. w związku z ewentualną nadwrażliwością, o której pacjent nie
wie).

Maści nie powinny używać osoby, które mają nadwrażliwość na substancje wchodzące w skład kosmetyku. Produkt powinien być
przechowywany w temperaturze niższej niż 25 °C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Składniki
Petrolatum, Aqua, Lanolin, Paraffinum liquidum, Paraffin, Cera alba, Magnesium Stearate, Retinyl Palmitate.

Charakterystyka
Maść ochronna z witaminą A, Retimax 1500, przeznaczona jest do pielęgnacji skóry podrażnionej, przesuszonej oraz z tendencją do
nadmiernego rogowacenia.
Witamina A (retinol) jako naturalny stymulator odnowy tkanek powoduje przywrócenie właściwych proporcji w budowie naskórka, nasila
produkcję włókien kolagenowych oraz zwiększa liczbę nowych naczyń krwionośnych. Dzięki tym właściwościom maść Retimax 1500
przeciwdziała starzeniu się skóry, powoduje jej wygładzenie i uelastycznienie, utrzymanie właściwego nawilżenia oraz wzmocnienie
ochrony przeciwko czynnikom drażniącym.

Wskazania: do pielęgnacji podrażnionej i przesuszonej skóry. Dzięki swoim właściwościom wpływa regenerująco na warstwę rogową
naskórka. Działa kojąco na szorstką, piekącą skórę, jest pomocny w pielęgnacji popękanych kącików ust.
Retimax 1500 - maść ochronna z witaminą A przynosi ukojenie i potrzebną regenerację po kąpielach słonecznych (również w solarium),
zabiegach złuszczających naskórek (np. chemicznych, czy laserowych). Odżywia, regeneruje, zmiękcza i nawilża zmienione obszary
skóry. Stosowana regularnie u dzieci, pomaga chronić ich delikatną skórę, zapobiegając choćby pieluszkowym podrażnieniom skóry.
Maść Retimax 1500 jest najmocniejszą maścią ochronną z witaminą A. Mimo skondensowanego (ale stosunkowo prostego) składu,
może być stosowana również przez alergików.

Stosowanie
Nanieść cienką warstwę maści na skórę i delikatnie wcierać. Stosować 2-3 razy dziennie.

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