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A-DERMA Oczyszczająca Kostka Dermatologiczna, 100 g
 

Cena: 26,12 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 g

Postać kostka

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest A-DERMA Oczyszczająca Kostka Dermatologiczna i w jakim celu się go stosuje?

Oczyszczająca Kostka Dermatologiczna Delikatnie oczyszcza i działa kojąco na skórę suchą i wrażliwą. Produkt typu „mydło bez
mydła”, który optymalnie chroni warstwę hydrolipidową i pH skóry. Zawiera ekstrakt z młodych pędów owsa Rhealba®, który przywraca
miękkość, wygładza skórę i łagodzi podrażnienia. Polecana również dla skóry wrażliwej. Do stosowania na twarz i ciało.

Formuła:
Formuła wzbogacona w olej ze słodkich migdałów, delikatnie natłuszczajacy i odżywczy składnik dla skóry. Zapobiega wysuszaniu,
dzięki zawartości mąki owsianej. Bezzapachowa.

Dla kogo?
Do codziennej higieny skóry suchej i wrażliwej

Składniki aktywne A-DERMA Oczyszczająca Kostka Dermatologiczna:

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.
Olej Migdałowy - Stosowany w leczeniu suchej skóry, również egzemy i łuszczycy. Zmiękcza i koi podrażnioną skórę, a także
wyrównuje jej koloryt. Ma właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Retinoidy zawarte w oleju mogą pomóc w walce z
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niedoskonałościami i poprawić obrót komórek skóry. Pomaga zregenerować skórę po uszkodzeniu słonecznym oraz chroni ją
przed promieniami UV. Stosowanie oleju migdałowego na skórę to świetny sposób na zamknięcie w niej wilgoci i nadanie jej
blasku.
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.
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.

Jak stosować A-DERMA Oczyszczająca Kostka Dermatologiczna:

Sposób użycia:

Produkt należy spienić w mokrych dłoniach przed nałożeniem na skórę; do stosowania pod prysznicem lub podczas kąpieli.
W przypadku kontaktu z oczami, należy przemyć je wodą.

Co zawiera A-DERMA Oczyszczająca Kostka Dermatologiczna:

Skład:

SODIUM COCOYL ISETHIONATE STEARIC ACID. SODIUM LAURATE. SODIUM STEARATE. WATER (AQUA). PARAFFIN. SODIUM
MYRISTATE. FRAGRANCE (PARFUM). BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER (BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER). PRUNUS
AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL (PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL). AVENA SATIVA (OAT) KERNEL EXTRACT (AVENA
SATIVA KERNEL EXTRACT). COCO-GLUCOSIDE. GLYCERYL LINOLEATE. GLYCERYL LINOLENATE. GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL
(GLYCINE SOJA OIL). PROPYLENE GLYCOL. TITANIUM DIOXIDE. TOCOPHEROL.
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