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A-DERMA Regenerujący Krem do Rąk, 50 ml
 

Cena: 17,79 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem

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

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

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

A-DERMA Regenerujący Krem do Rąk Odżywia, regeneruje i koi skórę suchą, bardzo suchą i wrażliwą, narażoną na codzienne działanie
czynników drażniących. Ekstrakt z młodych pędów owsa Rhealba® łagodzi i regeneruje podrażnioną skórę, a zawartość witaminy E
działa antyoksydacyjnie. Dodatkowo gliceryna nawilża suchą skórę. Składniki kremu regenerującego sprawią, że skóra dłoni będzie
miękka elastyczna i zabezpieczona przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.

Formuła:
Formuła zawierająca 95% składników pochodzenia naturalnego. Krem doskonale się rozprowadza, szybko wchłania oraz pozostawia
film ochronny, który nie jest tłusty. Ma delikaty, świeży zapach.

Dla kogo?
Codzienna pielęgnacja suchej i wrażliwej skóry dłoni

Składniki aktywne Regenerującego Kremu do Rąk A-DERMA:

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
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okluzyjnych. Zabezpiecza skórę przed utratą wody oraz przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Skrobia Kukurydziana - Stosowana w leczeniu różnych problemów skórnych. Zawiera witaminy A, B1, B2, C oraz minerały takie
jak cynk, wapń i żelazo, które pomagają stymulować regenerację komórek skóry i utrzymać jej zdrowe funkcjonowanie.
Skutecznie absorbuje sebum i wilgoć z powierzchni skóry, matując ją i zapewniając jedwabistą miękkość oraz wyjątkowe
uczucie pudrowej suchości i gładkości skóry, zmniejsza także odczuwalną lepkość/klejenie.
Olej z nasion słonecznika - szczególnie korzystny dla skóry suchej, odwodnionej lub narażonej na działanie czynników
środowiskowych. Pomaga skórze syntetyzować własne lipidy (tłuszcze), co w widoczny sposób poprawia jej barierę ochronną i
prowadzi do gładkiej, zdrowiej wyglądającej skóry. Jest emolientem, który zapobiega utracie wody ze skóry tworząc warstwę
okluzyjną. Uelastycznia i odżywia skórę, spowalnia proces starzenia się jej. Chroni skórę przed szkodliwym działaniem wolnych
rodników, zawiera witaminy i kwasy tłuszczowe, które działają jak przeciwutleniacze, regenerując nowe komórki skóry i
pomagając skórze pozbyć się bakterii. Ma też właściwości przeciwzapalne.
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.
Olej z wiesiołka - Ma właściwości emoliencyjne, co oznacza, że pomaga zmiękczyć i wygładzić skórę, poprawiając jej ogólną
strukturę. Pomaga również zminimalizować utratę wody. Pomaga również zatrzymać przezskórną utratę wody, poprawiając
nawilżenie skóry. Uważa się również, że olej z wiesiołka pomaga rozjaśniać skórę, wyrównywać jej koloryt i redukować
przebarwienia.

Jak stosować A-DERMA Regenerujący Krem do Rąk:

Sposób użycia:

Nakładać na dłonie tak często, jak potrzeba.

Co zawiera A-DERMA Regenerujący Krem do Rąk:

Skład:

WATER (AQUA), GLYCERIN, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETEARYL ALCOHOL, ZEA MAYS
(CORN) STARCH (ZEA MAYS STARCH), PROPYLENE GLYCOL, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, AVENA SATIVA (OAT)
KERNEL EXTRACT (AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT), BENZOIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, CETEARYL GLUCOSIDE, CETYL ALCOHOL,
FRAGRANCE (PARFUM), HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL (HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL), OENOTHERA BIENNIS
(EVENING PRIMROSE) OIL (OENOTHERA BIENNIS OIL), POLYACRYLATE-13, POLYISOBUTENE, POLYSORBATE 20, SODIUM
HYDROXIDE, SORBITAN ISOSTEARATE, TOCOPHEROL, TOCOPHERYL ACETATE
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