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A-Derma Dermalibour + Krem Regenerujący, 50 ml
 

Cena: 39,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent PIERRE FABRE MEDICAMENT

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest A-DERMA DERMALIBOUR+ Krem Regenerujący i w jakim celu się go stosuje?

A-DERMA DERMALIBOUR+ Krem Regenerujący dzięki zawartości składników aktywnych, pielęgnuje i łagodzi podrażnioną i
nadreaktywną skórę (skóra zaczerwieniona, ściągnięta, łuszcząca się): podrażnienia dłoni, miejscowe przesuszenia skóry, odparzenia
okolic pieluszkowych, podrażnienia okolicy ust. Koi i sprzyja regeneracji skóry podrażnionej i osłabionej. Niezbędny w walce z drobnymi,
codziennymi uciążliwościami, gdy skóra jest zaczerwieniona, swędzi lub piecze. Polecany również przy odparzeniach i pieluszkowym
zapaleniu skóry u niemowląt. Dzięki ekstraktowi z młodych pędów owsa Rhealba®, pielęgnuje skórę i łagodzi podrażnienia. Do twarzy,
ciała oraz zewnętrznych błon śluzowych. Dodatkowo, połączenie cynku i miedzi, przyczynia się do regeneracji naskórka,
natychmiastowo łagodzi oraz oczyszcza podrażnione obszary, eliminując uczucie dyskomfortu już od 1. aplikacji.

Formuła:
Połączenie cynku i miedzi, przyczynia się do regeneracji naskórka, natychmiastowo łagodzi oraz oczyszcza podrażnione obszary,
eliminując uczucie dyskomfortu już od pierwszej aplikacji. Dzięki składnikom aktywnym skóra pozostaje nawilżona miękka i
zabezpieczona przed podrażnieniami. Nie zawiera substancji zapachowych. Wodoodporny. Nie powoduje powstawania zaskórników (nie
komedogenny).

Dla kogo?
Dla niemowląt, dzieci i dorosłych. Do twarzy, ciała oraz zewnętrznych błon śluzowych.

Badania:
Przebadany pod kontrolą dermatologiczną, pediatryczną, okulistyczną, ginekologiczną.

Składniki aktywne A-DERMA DERMALIBOUR+ Krem Regenerujący:

Owies dermatologiczny Rhealba - Jest sercem produktów A-DERMA. To wyjątkowy składnik aktywny, który przywraca
równowagę, koi i naprawia delikatną, podrażnioną skórę. Rhealba Oat, DERMAtologiczny Owies, przywraca równowagę, łagodzi i
naprawia delikatną skórę. Jego potrójna skuteczność w połączeniu z optymalną tolerancją ucementowała jego pozycję jako go
wyjątkowego i ekskluzywnego składnika aktywnego, a także uczyniła go znakiem rozpoznawczym produktów A-DERMA. 30 lat
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doświadczenia i ponad 50 badań na ponad 20 000 podmiotach sprawiły, że wyznacza on standard ochrony i pielęgnacji
delikatnej skóry oraz może być standardowym produktem pielęgnacyjnym dla każdej rodziny, ponieważ każdy z nas w pewnym
momencie swojego życia doświadczy delikatnej skóry. Rhealba Oat jest produkowany lokalnie w ściśle kontrolowanych
warunkach; od zbiorów po gotowe produkty, A-DERMA nie pozostawia nic przypadkowi, proces produkcyjny jest sprawdzany, aż
w 27 punktach kontrolnych! W rezultacie, Owies Rhealba zyskał poparcie badaczy dzięki standaryzowanemu stężeniu
cząsteczek przeciwdziałających podrażnieniom oraz bogactwu aktywnych składników naprawczych i przywracających
równowagę.
Gliceryna - Nawilża, chroni, zmiękcza. Gliceryna znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości nawilżających i
okluzyjnych. Zabezpiecza skórę przed utratą wody oraz przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Parafina Ciekła - Środek nawilżający i zmiękczający skórę, tworzący warstwę okluzyjną, która zapobiega utracie wody ze skóry
przez odparowanie. Ma doskonałe właściwości natłuszczające. Często wykorzystywana w produktach dla skóry wrażliwej,
atopowej oraz dla dzieci. Jest skutecznym i bezpiecznym składnikiem w walce z suchą skórą. Nie podrażnia, a jako olej
mineralny jest czysty i prosty przez co wrażliwość na niego jest bardzo rzadka, np w porównaniu z olejami pochodzenia
roślinnego, dzięki czemu jest przyjazna dla osób z alergiami.
Tlenek Cynku - Ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i wspomaga regenerację po uszkodzeniach skóry. Pomaga
zmniejszyć ryzyko infekcji bakteryjnej poprzez zapobieganie internalizacji bakterii. Preparaty na jego bazie pomagają oczyścić
skórę z nagromadzonego sebum, przywrócić jej naturalne pH, zwężać rozszerzone pory i dodatkowo zmniejszać skłonność do
powstawania zaskórników. Ma naturalne właściwości chroniące przed słońcem. W przeciwieństwie do chemicznych kremów do
opalania, które pochłaniają szkodliwe promienie UV, tlenek cynku znajduje się na powierzchni skóry, tworząc warstwę ochronną,
która odbija promienie. Ta bariera ochronna pomaga również zapobiegać transepidermalnej utracie wody ze skóry. Dzięki swoim
właściwościom mineralnym, nie zakłóca pracy hormonów ani nie podrażnia jak niektóre chemiczne kremy do opalania i oferuje
szerokie spektrum ochrony, z której mogą korzystać osoby w każdym wieku i o każdym typie skóry.
Siarczan cynku oraz siarczan miedzi - posiadają właściwości gojące, regenerujące, przeciwzapalne oraz działają antybakteryjnie
na skórę. Pomagają promować i utrzymywać optymalne środowisko skóry dla jej regeneracji, dzięki czemu usprawniają proces
gojenia podrażnień, ran i owrzodzeń. Wykazują działanie wysuszające i ograniczają stany zapalne skóry.
Siarczan Magnezu - Działa jako środek antyseptyczny. Ma właściwości przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, a także działa kojącą i
ściągająco. Wspomaga zmniejszanie się obrzęków, gojenie się ran i wygładza szorstką skórę a także równoważy ilość
produkowanego łoju.

Jak stosować A-DERMA DERMALIBOUR+ Krem Regenerujący:

Sposób użycia:

Nakładać 2-3 razy dziennie na podrażnione obszary skóry.

Co zawiera A-DERMA DERMALIBOUR+ Krem Regenerujący:

Skład:

WATER (AQUA), MINERAL OIL (PARAFFINUM LIQUIDUM), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, HYDROGENATED
VEGETABLE OIL, ZINC OXIDE, PEG-30 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, PROPYLENE GLYCOL, PEG-22/DODECYL GLYCOL COPOLYMER,
AVENA SATIVA (OAT) LEAF/STEM EXTRACT (AVENA SATIVA LEAF/STEM EXTRACT), COPPER SULFATE, MAGNESIUM SULFATE. ZINC
SULFATE
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