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Zoxiderm krem do twarzy 30 ml (nowa formuła)
 

Cena: 20,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Kremy

Producent AXXON

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Zoxiderm w postaci kremu do twarzy o działaniu nawilżającym, kojącym i łagodzącym jest produktem z dekspantenolem i
kwasem hialuronowym, a także pirytionianem cynku. Krem można stosować codziennie. Będzie odpowiednim rozwiązaniem dla osób,
które mają bardzo przesuszoną skórę, gdyż tworzy na powierzchni naskórka specjalną warstwę ochronną o wielu właściwościach.

Na co jest Zoxiderm? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest chęć lepszej pielęgnacji wrażliwej skóry twarzy, skłonnej do łojotoku.
Produkt może być pomocny w przypadku osób zmagających się z nadmierną suchością i szorstkością skóry, a także z jej nadmiernym
łuszczeniem się i ściągnięciem. W składzie kosmetyku znajdują się składniki aktywne o wielokierunkowym działaniu: wspomagają
poprawę kondycji i wyglądu skóry. W składzie kosmetyku Zoxiderm znaleźć można między innymi dekspantenol, który cechuje się
właściwościami nawilżającymi. Działanie tej substancji polega na zwiększaniu uwodnienia warstwy rogowej naskórka, a oprócz tego na
przeciwdziałaniu utracie wody przez naskórek. Dodatkowo dekspantenol łagodzi podrażnienia skóry. Zawarty w kremie do twarzy 
Zoxiderm kwas hialuronowy przyczynia się natomiast do wiązania zawartej w naskórku wody, prowadząc tym samym do prawidłowego
nawilżenia skóry. W konsekwencji działanie kosmetyku Zoxiderm w postaci kremu do twarzy polega na poprawie wyglądu skóry, jej
kondycji i stanu nawilżenia, a także na łagodzeniu podrażnień.

W opakowaniu znajduje się 30 ml kremu do twarzy Zoxiderm. Zgodnie z danymi podanymi przez producenta w skład produktu wchodzą
następujące składniki: Aqua, Hyaluronic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, Phenoxyethanol, Sodium Citrate, Octyldodecanol oraz Glyceryl
Stearate, a oprócz tego PEG-100 Stearate, Panthenol oraz Stearic Acid. W składzie kremu do twarzy znaleźć można również
1,2-Hexanediol, Palmitic Acid, Biotin, Sorbitol oraz Cetearyl Alcohol, a także Polysorbate 60, Niacinamide, Faex Extract, Aesculus
Hippocastanum Seed Extract, Ammonium Glycyrrhizate oraz Propylene Glycol. Formułę kosmetyku uzupełniają Zinc Gluconate, Caffeine,
Citric Acid, a także Piroctone Olamine, Climbazole oraz p-Chlorophenol.

W jaki sposób należy korzystać z kosmetyku Zoxiderm? Krem do twarzy Zoxiderm należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.
Na oczyszczoną skórę twarzy należy aplikować cienką warstwę kremu, a następnie zaleca się delikatne wtarcie produktu w skórę oraz
pozostawienie na niej kremu aż całkowicie się wchłonie. Krem Zoxiderm powinien być stosowany 1 raz dziennie. Regularnie aplikowany
krem hamuje nadmierne wydzielanie łoju, a oprócz tego normalizuje proces złuszczania się warstwy rogowej naskórka.
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Kosmetyk Zoxiderm nie jest przeznaczony dla każdej osoby ze skórą twarzy skłonną do łojotoku – istnieją bowiem również 
przeciwwskazania do jego stosowania. Z produktu nie należy korzystać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z zawartych w nim
składników. Należy nie dopuszczać do kontaktu kremu z oczami i błonami śluzowymi. Poza tym preparat nie powinien być nakładany na
skórę głęboko uszkodzoną.

Składniki
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Octyldodecanol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Panthenol, Stearic Acid, 1,2-Hexanediol, Palmitic
Acid, Sorbitol, Cetearyl Alcohol, Polysorbate 60, Niacinamide, Faex Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Ammonium
Glycyrrhizate, Propylene Glycol, Zinc Gluconate, Caffeine, Biotin, Phenoxyethanol, Citric Acid, Sodium Citrate, Hyaluronic Acid, Piroctone
Olamine, Climbazole, p-Chlorophenol

Charakterystyka
Krem Zoxiderm® jest przeznaczony do pielęgnacji wrażliwej i łojotokowej skóry twarzy. Może być stosowany przez osoby, u których
występuje nadmierna suchość i szorstkość skóry, uczucie napięcia skóry oraz nadmierne łuszczenie się naskórka.

Dzięki odpowiednio skomponowanym składnikom aktywnym krem Zoxiderm® wykazuje korzystne, wielokierunkowe działanie,
mające na celu poprawę wyglądu oraz kondycji skóry.
Dekspantenol – ma właściwości nawilżające (zwiększa uwodnienie warstwy rogowej naskórka, przeciwdziała utracie wody),
łagodzi podrażnienia oraz nieprzyjemne odczucia wywołane czynnikami zewnętrznymi.
Kwas hialuronowy – wiąże wodę w naskórku, zapewniając skórze optymalne nawilżenie.

Stosowanie
Cienką warstwę kremu nałóż na oczyszczoną skórę twarzy, a następnie lekko wetrzyj i pozostaw na skórze do całkowitego wchłonięcia.
Krem stosuj 1 raz dziennie.

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