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Ziaja med kuracja lipidowa fizjoderm kremowa baza myjąca
400 ml
 

Cena: 11,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 400 ml

Postać Żele

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
GLICERYNA, KONCENTRAT LIPIDOWY CERAMID 1,3,6II – FITOSFINGOZYNA - CHOLESTEROL, OLEJ BAWEŁNIANY, OLEJ MAKADAMIA,
PROWITAMINA B5 (D-PANTHENOL), SKWALAN

Charakterystyka

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.
Delikatna baza myjąca o wysokiej tolerancji polecana dla dorosłych i dzieci. Preparat hypoalergiczny, dostępny wyłącznie w
aptekach. Przeznaczony dla skóry alergicznej, wrażliwej na mydło, wysuszonej.
Nie zawiera mydła.
Bez kompozycji zapachowej.
Bez parabenów.
Bez olejów mineralnych.
Bez silikonów.
Bez barwników.
Substancje czynne o charakterze hydro- i lipofilowym: ceramidy 1, 3, 6II, fitosfingozyna, NNKT z oleju makadamia i
bawełnianego, skwalan, prowitamina B5, gliceryna.
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EFEKT MED: łatwo się rozprowadza i łagodnie myje skórę. Przywraca jej gładkość i miękkość. Zapobiega nadmiernemu
wysuszeniu naskórka. Intensywnie nawilża już podczas kąpieli.

Stosowanie
Do mycia stosować niewielką ilość preparatu.

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