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Uriage Bariederm Cica - krem regenerujący z Cu-Zn 40 ml
 

Cena: 45,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Uriage Bariederm Cica w postaci kremu regenerującego z miedzią i cynkiem jest produktem, który może być używany przez
całą rodzinę. Kosmetyk zmniejsza dyskomfort towarzyszący podrażnionej skórze i bardzo szybko przynosi jej ukojenie. Produkt ma
formułę hipoalergiczną, poza tym pozbawiony jest konserwantów i jest produktem bezzapachowym.

Na co jest Uriage Bariederm Cica? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest pielęgnacja skóry podrażnionej i uszkodzonej. Korzystać
można z niego na codzienne uszkodzenia naskórka, gdyż doskonale izoluje i chroni, a przy tym regeneruje oraz koi podrażnienia.
Kosmetyk z powodzeniem wykorzystać można na uszkodzenia skóry twarzy, poza tym znajduje zastosowanie przy uszkodzonej skórze
dłoni i całego ciała.

W opakowaniu znajduje się 40 ml kremu regenerującego Uriage Bariederm Cica. W skład kosmetyku wchodzi Woda Termalna Uriage,
GF-Repair® (Patent Uriage) oraz Poly-2P® (Patent Uriage), a także Smektyt, miedź, cynk oraz D-Pantenol. W składzie kremu
regenerującego z miedzią i cynkiem Uriage Bariederm Cica znajduje się opatentowany kompleksy Poly-2P, który działa na uszkodzonej
skórze jak plaster. Jego właściwości sprawiają, że uszkodzona skóra jest izolowana i chroniona przed szkodliwym wpływem
drażniących czynników zewnętrznych. Zawarty w kosmetyku Smektyt natomiast ma działanie absorbujące oraz neutralizujące wysięk z
rany. Krem regenerujący Uriage Bariederm Cica w składzie ma miedź i cynk, które w połączeniu z wodą termalną Uriage wykazują
działanie łagodzące podrażnienia, a także antyseptyczne. W składzie kosmetyku znaleźć można też opatentowany kompleks
regenerujący GF-Repair, który wykazuje działanie w stosunku do czynników wzrostu, dzięki czemu przyczynia się do stymulowania
odnowy naskórka. Zawarty w formule kremu regenerującego Uriage Bariederm Cica D-pantenol natomiast ma działanie kojące i
przyczynia się do łagodzenia uczucia dyskomfortu skóry.

Kosmetyk należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Jak korzystać z kremu regenerującego z miedzią i cynkiem Uriage
Bariederm Cica? Zaleca się jego aplikację na skórę uszkodzoną lub podrażnioną. Krem można stosować dwa razy dziennie, nakładając
go na wcześniej dobrze oczyszczoną skórę tak długo, aż ustąpią jej uszkodzenia. Krem regenerujący Cu-Zn Uriage Bariederm Cica
łatwo rozprowadza się po skórze, szybko się w nią wchłania i przynosi jej ukojenie, wspomagając jej procesy regeneracyjne i izolując ją
przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.
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Produkt jest hipoalergiczny i bezzapachowy oraz przeznaczony do stosowania przez całą rodzinę. Nie każdy pacjent powinien stosować 
Uriage Bariederm Cica w postaci kremu regenerującego z miedzią i cynkiem, gdyż ma on również przeciwwskazania. Z kosmetyku nie
powinny korzystać osoby z nadwrażliwością na jakikolwiek z jego składników. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy reakcji alergicznej w
związku z zastosowaniem produktu, powinien zrezygnować z dalszego korzystania z wyrobu i zasięgnąć porady lekarza.

Składniki
Woda Termalna Uriage, GF-Repair® (Patent Uriage), Poly-2P® (Patent Uriage), Smektyt, miedź i cynk, D-Pantenol

Charakterystyka

Krem regenerujący, który izoluje i regeneruje podrażnioną i uszkodzoną skórę.
Opatentowany kompleks GF-Repair® stymuluje mechanizmy naprawcze w skórze, a kompleks POLY-2P® (Patent Uriage)
tworzy nieokluzyjną powłokę ochronną i regeneruje głębsze warstwy naskórka.
Zawarte w kremie miedź i cynk działają antybakteryjnie i przeciwzapalnie, a D-Pantenol wzbogacony w Wodę Termalną Uriage
doskonale nawilża i koi podrażnioną skórę.
Produkt bezzapachowy, wodoodporny.

Stosowanie
Rozprowadzić krem na uszkodzoną i/lub podrażnioną skórę, stosować do ustąpienia uszkodzeń.

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