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A-DERMA Exomega Control Balsam Emolient, 400 ml
 

Cena: 84,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 400 ml

Postać balsam

Producent LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A-
DERMA

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest A-DERMA Exomega Control Balsam Emolient i w jakim celu się go stosuje?

A-DERMA Exomega Balsam emolient dzięki swojej bogatej konsystencji i starannie dobranym składnikom aktywnym natychmiastowo
łagodzi skłonną do atopii suchą skórę, przeciwdziała drapaniu i ogranicza uczucie podrażnienia. Formuła zawiera 95% składników
pochodzenia naturalnego.

Balsam emolient działa kojąco na skórę suchą i skłonną do atopii dorosłych, dzieci oraz niemowląt już od 1. dnia życia. Działa przeciw
drapaniu, natychmiastowo łagodząc i ogranicząjąc uczucie podrażnienia spowodowanego suchością skóry. Wystarczy 1 aplikacja
dziennie, aby zapewnić skórze nawet do 24h nawilżenia. Zawiera unikalny ekstrakt z młodych pędów owsa Rhealba, który przywraca
równowagę, regeneruje i odbudowuje barierę skórną.

Niezwykle bogata, nieklejąca się i szybko wchłaniająca się konsystencja balsamu poprawia codzienne życie dorosłych i dzieci
borykających się z suchością skóry już po jednej aplikacji dziennie. Pomaga rozproszyć epizody podrażnienia i łagodzić swędzenie,
jednocześnie odbudowując barierę skórną. Formuła oparta na kojącym i równoważącym wyciągu z nasion owsa Rhealba pielęgnuje
suchą skórę ze skłonnością do wyprysku atopowego, łagodzi podrażnienia i chroni jej delikatność.

Balsam Emolient Exomega Control, podobnie jak wszystkie nasze emolientowe produkty pielęgnacyjne zawierające Owies Rhealba,
został wymieniony w nowych europejskich zaleceniach dermatologicznych dotyczących leczenia wyprysku atopowego: Emolient PLUS1

1Uznany przez „Europejskie Forum Dermatologiczne – Wytyczne dotyczące leczenia atopowego zapalenia skóry” (atopowe zapalenie
skóry), 2018.

Korzyści:

Przeciwdziała podrażneniom

Łagodzi skórę natychmiast po aplikacji, łagodząc podrażnienia.
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Redukuje

Suchość skóry dorosłych i dzieci od urodzenia, dzięki odżywczej i otulającej konsystencji balsamu.

Szanuje

Skórę dzięki swojej formule zawierającej 95% naturalnych składników i ścisłej karcie receptury A-DERMA („Świadome, Czyste i Zielone”)

Formuła:

Może być stosowany od już 1. dnia życia.
Nie zawiera substancji zapachowych i szybko się wchłania.
Formuła zawiera 95% składników pochodzenia naturalnego.
Opracowany w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych

Dla kogo?
Skóra sucha skłonna do atopii, od 1. dnia życia. Twarz, ciało.

Składniki aktywne A-DERMA Exomega Control Balsam Emolient:

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 oraz octan tokoferolu - to witamina E w standardowej oraz w formie estrowej, która warunkuje mniejsze tłuszczenie
się. Oba są bardzo skutecznymi przeciwutleniaczami, które zwalczając wolne rodniki hamują procesy starzenia się wywołane np.
promieniowaniem UV. Ponadto oba zapobiegają one utlenianiu się cennych składników tłuszczowych zawartych w
kosmetykach.
Filaxerine - Cząsteczka zidentyfikowana w mleczku pszczelim i oleju z wiesiołka, bogata w kwasy tłuszczowe Omega 6, które
pomagają odbudować delikatną barierę skórną oraz zmniejszyć suchość i podrażnienie
Stearynian glicerolu - Jest szybko penetrującym skórę emolientem. Pomaga odbudować płaszcz hydrolipidowy skóry tworząc
barierę ochronną na jej powierzchni. Wykazuje właściwości okluzyjne, dzięki czemu zapobiega utracie wody przez naskórek.
Ponadto kondycjonuje, zmiękcza i wygładza skórę, a nawet pomaga zwalczać wolne rodniki.
Olej z wiesiołka - Ma właściwości zmiękczające, co oznacza, że pomaga zmiękczyć i wygładzić skórę, poprawiając jej ogólną
strukturę. Pomaga również zatrzymać przezskórną utratę wody, poprawiając nawilżenie skóry. Uważa się również, że olej z
wiesiołka rozjaśnia skórę i redukuje przebarwienia.
Witamina PP - inaczej zwana Niacynamidem lub nikotynamidem, jest formą witaminy B-3, niezbędnego składnika odżywczego.
Niedobór witaminy B-3 może prowadzić do zaburzeń skóry. Stosowany miejscowo niacynamid może pomóc w leczeniu
niektórych chorób skóry, w tym trądziku i egzemy. Niacynamid pomaga budować keratynę, rodzaj białka dbającego o jędrną i
zdrową skórę. Niacynamid może pomóc Twojej skórze odbudować barierę ceramidową (lipidową), co z kolei może pomóc w
utrzymaniu wilgoci. Jest to korzystne dla wszystkich rodzajów skóry, zwłaszcza jeśli masz egzemę lub skórę dojrzałą.
Niacynamid zmniejsza stan zapalny, dzięki czemu przyczynia się do złagodzenia zaczerwienienia spowodowanego egzemą,
trądzikiem i innymi stanami zapalnymi skóry. Niacynamid pomaga budować komórki w skórze, jednocześnie chroniąc je przed
stresem środowiskowym, takim jak światło słoneczne, zanieczyszczenia i toksyny.

Jak stosować A-DERMA Exomega Control Balsam Emolient:

Sposób użycia:

Należy nakładać raz dziennie na oczyszczoną skórę. Dokładnie rozprowadzić, po czym delikatnie wmasować.
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Co zawiera A-DERMA Exomega Control Balsam Emolient:

Skład:

WATER (AQUA), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, NIACINAMIDE, 10-HYDROXYDECENOIC ACID,
AVENA SATIVA (OAT) LEAF/STEM EXTRACT (AVENA SATIVA LEAF/STEM EXTRACT)*, BENZOIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, CARBOMER,
CETEARYL GLUCOSIDE, GLYCERYL STEARATE, OENOTHERA BIENNIS (EVENING PRIMROSE) OIL (OENOTHERA BIENNIS OIL), PEG- 100
STEARATE, POLYACRYLATE-13, POLYISOBUTENE, POLYSORBATE 20, SODIUM HYDROXIDE, SORBITAN ISOSTEARATE, TOCOPHEROL,
TOCOPHERYL ACETATE
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

