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A-DERMA Epitheliale A.H DUO Krem Ultra-Regenerujący, 100
ml
 

Cena: 0,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać krem

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest A-DERMA EPITHELIALE A.H DUO Krem ultra-regenerujący i w jakim celu się go stosuje?

A-DERMA EPITHELIALE A.H DUO Koi i sprzyja regeneracji skóry osłabionej po powierzchniowych zabiegach dermatologicznych i
zmianach w obrębie naskórka, które mogą pozostawiać blizny Ma podwójne działanie dzięki opatentowanemu składnikowi aktywnemu,
CICAHYALUMIDE®, który:

przyczynia się do przyspieszenia regeneracji górnych warstw skóry
wspomaga redukcję zmian na skórze.

Formuła:
Jego formuła z 94% składnikami pochodzenia naturalnego ma potrójne działanie:

wspomaga szybką i estetyczną naprawę skóry1,
pomaga zmniejszyć widoczność śladów na skórze,
natychmiast i długotrwale łagodzi nieprzyjemne odczucia skórne.

Niewidoczna, ultragładka, żelowa nieklejąca się konsystencja, wzbogacona w składniki nawilżające, idealnie się rozprowadza dla łatwej i
przyjemnej aplikacji. Pozostawia skórę elastyczną, miękką i nawilżoną. Natychmiast łagodzi skórę, wspomaga jej regenerację i redukuje
ślady. Nie zawiera substancji zapachowych.

1Wspomaga naprawę naskórka
2Powierzchowne działania dermatologiczne

Dla kogo?
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Niemowlęta, dzieci, dorośli.
Twarz, ciało, zewnętrzne okolice intymne.
Do stosowania po zabiegach medycyny estetycznej i dermatologicznych w obrębie naskórka.

Badania
Przebadany po peelingu, po laserze2 i na skórze z tatuażem z re-epidermizacją

Składniki aktywne A-DERMA EPITHELIALE A.H DUO Krem ultra-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
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.
Tokoferol - jest skutecznym przeciwutleniaczem, który zwalczając wolne rodniki hamuje procesy starzenia się wywołane np.
promieniowaniem UV. Ponadto zapobiegaj on utlenianiu się cennych składników tłuszczowych zawartych w kosmetykach.
Masło Shea - Odżywa, regeneruje i odbudowuje skórę suchą. Masło Shea, znane również jako Masło Karite, zawiera skuteczne w
walce z wolnymi rodnikami witaminy A i E. Poprawia elastyczność skóry, oraz stopień jej nawilżenia. Jest również naturalnym
filtrem przeciwsłonecznym, a słońce pozostaje bez wątpienia jednym z najmocniej przyczyniających się do starzenia skóry
czynników.
Kwas Hialuronowy - potrafi zatrzymywać wodę w skórze, dzięki czemu przyczynia się do lepszego gojenia blizn, zapewniając im
odpowiednie nawilżenie. Jest on składnikiem występującym naturalnie w naszym ciele w tym między innymi jako składnik mazi
stawowej, czy też skóry (w skórze kumulują się jego największe ilości). Wraz z wiekiem naturalna produkcja kwasu
hialuronowego w skórze znacząco zmniejsza się, co niestety skutkuje utratą przez skórę jej jędrności i zdolności do
zatrzymywania wody, czego następstwem jest jej suchość oraz zmarszczki.
Octan tokoferolu - to witamina E w formie estrowej, która warunkuje mniejsze tłuszczenie się. Jest bardzo skutecznym
przeciwutleniaczem, który zwalczając wolne rodniki hamuje procesy starzenia się wywołane np. promieniowaniem UV. Ponadto
zapobiega utlenianiu się cennych składników tłuszczowych zawartych w kosmetykach.
Glutamina - Napina skórę, a także wzmacnia, ujędrnia i wygładza. Poprawia jej nawilżenie, działa przeciwzapalnie oraz
wspomaga gojenie. Ma właściwości antyoksydacyjne, stymuluje syntezę białek – kolagenu i elastyny w skórze. Wzmacnia jej
odporność na niebezpieczne czynniki zewnętrzne, takie jak promienie UV, alergeny i zanieczyszczenia.

Jak stosować A-DERMA EPITHELIALE A.H DUO Krem Ultra-Regenerujący:

Sposób użycia:

Nakładać 1 lub 2 razy dziennie miejscowo lub na rozległe obszary skóry.

Co zawiera A-DERMA EPITHELIALE A.H DUO Krem ultra-regenerujący:

Skład:

WATER (AQUA). CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. GLYCERIN. BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER (BUTYROSPERMUM
PARKII BUTTER). DIMETHICONE. GLYCERYL STEARATE. CETEARYL ALCOHOL. PALMITIC ACID. STEARIC ACID. ALANYL GLUTAMINE.
AVENA SATIVA (OAT) LEAF/STEM EXTRACT (AVENA SATIVA LEAF/STEM EXTRACT). BATYL ALCOHOL. BENZOIC ACID. CAPRYLYL
GLYCOL. CETEARYL GLUCOSIDE. DIMETHICONOL. POLYACRYLATE-13. POLYISOBUTENE. POLYSORBATE 20. SODIUM HYALURONATE.
SODIUM HYDROXIDE. SORBITAN ISOSTEARATE. TOCOPHERYL ACETATE. XANTHAN GUM.
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