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Ziaja med kuracja lipidowa fizjoderm krem naprawczy na
dzień/na noc 80 ml
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 80 ml

Postać Kremy

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
TRÓJGLICERYDY, SKWALAN, PROWITAMINA B5 (D-PANTHENOL), OLEJ MAKADAMIA, OLEJ CANOLA, OLEJ BAWEŁNIANY,
NATURALNY EMULGATOR, MASŁO SHEA, KWAS HIALURONOWY, KONCENTRAT LIPIDOWY CERAMID 1,3,6II – FITOSFINGOZYNA -
CHOLESTEROL, GLICERYDY KOKOSOWE, BETA-1,3/1,6-GLUCAM, ALANTOINA, WITAMINA E

Wskazania i działanie

Kuracja lipidowa - dla zachowania prawidłowego funkcjonowania skóry odwodnionej, atopowej, bardzo wrażliwej. Naśladuje
składem fizjologiczną budowę stratum corneum i chroni lipidy spoiwa międzykomórkowego warstwy rogowej naskórka.
Uzupełniając niedobory ceramidów, trójglicerydów, NNKT, cholesterolu, skwalanu, aktywnie i długotrwale regeneruje naturalną
strukturę lipidową oraz zapobiega TEWL – transepidermalnej utracie wody. Aktywując funkcje naprawcze przywraca skórze
równowagę hydro-lipidową, zapewnia odpowiednią gęstość, nawilżenie, jędrność i elastyczność. Idealna dla skór wrażliwych i
alergicznych. Oparta na fosfolipidowym emulgatorze, który tworzy emulsję o strukturze lamelarnej, naśladującą naturalną
strukturę lamelarną lipidów naskórka. Nie narusza ciągłości warstwy lipidowej naskórka. Jest bezpieczna i bio-kompatybilna ze
skórą. Bez substancji potencjalnie drażniących – parabenów, olejów mineralnych barwników, zapachu.
Jest to bogata bio-emulsja nawilżająca na bazie fosfolipidów. Tworzy multi-lamelarną strukturę naśladującą budowę naskórka.
Idealnie kompatybilna ze skórą. Bio-dostępna i skuteczna. Formuła wysokiej tolerancji
Bez kompozycji zapachowej.
Bez parabenów.
Bez olejów mineralnych.
Bez silikonów.
WSKAZANIA: skóra po naświetlaniach promieniami X, skóra odwodniona, bardzo sucha, sucha, wrażliwa, alergiczna, atopowa,
skóra okolice ust po terapii izotretinoiną.
EFEKT MED: odbudowane funkcje bariery hydro-lipidowej naskórka. Wzmocnione mechanizmy obronne skóry. Skóra
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intensywnie zregenerowana i długotrwale nawilżona. Wyraźna redukcja podrażnień.
Preparat hypoalergiczny
Dostępny wyłącznie w aptekach.

UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ*:

wzrost nawilżenia skóry – 38 %
wzrost natłuszczenia skóry – 36 %

*wynik 28-dniowej kuracji potwierdzony baniami in vivo.
Stosowanie
Krem nanieść na skórę twarzy i/lub ciała, delikatnie wklepać. Chronić skórę przed bezpośrednim światłem słonecznym.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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