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AVENE Cicalfate Regenerujący Krem do Rąk - Efekt Bariery,
100 ml
 

Cena: 42,84 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać krem

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Cicalfate Regenerujący Krem do Rąk i w jakim celu się go używa?

Dermokosmetyczny krem do rąk Avene Cicalfate Mains regeneruje, pielęgnuje, łagodzi i chroni bardzo suche i spierzchnięte dłonie, a
także popękane na skutek działania różnych czynników zewnętrznych (klimatycznych lub związanych z wykonywaniem pracy).
Regeneruje, koi i chroni bardzo suchą i podrażnioną skórę rąk dzięki szybkiemu działaniu. Krem ten otula dłonie wodoodpornym
"całunem" dzięki czemu nawilża odwodnioną skórę dłoni, wspomaga odbudowę naskórka oraz regenerację bariery skórnej, szczególnie
naruszonej przy częstym myciu dłoni, bądź stosowaniu na nie roztworów wodno-alkoholowych, które znacznie wysuszają skórę.
Zawiera składniki odpowiedzialne za regenerację i ograniczające ryzyko namnażania bakterii. Nie zawiera substancji zapachowych.

Regenerujący krem zostawiający efekt „drugiej skóry” chroni i łagodzi bardzo odwodnione dłonie oraz szybko wspomaga regenerację
pęknięć. Dzięki kremowej konsystencji i bezzapachowej formule Cicalfate Krem do Rąk pomaga codziennie przywracać dłoniom komfort
i miękkość.

Zastosowanie:
Wyjątkowa kompozycja składników przyczynia się do poprawy stanu skóry dłoni:

Zmikronizowany sukralfat - przyspiesza regenerację naskórka,
Siarczan miedzi i siarczan cynku - połączenie tych dwóch składników zmniejsza ryzyko proliferacji (namnażania i rozwoju)
bakterii,
Woda termalna Avene - koi i łagodzi podrażnienia naskórka.

Krem do rąk Avene Cicalfate Mains posiada kremową konsystencję, łatwo się rozprowadza i szybko wchłania. Jest bardzo odżywczy.
Bezbarwny po nałożeniu, tworzy na skórze warstwę okluzyjną, która chroni jak druga skóra. Nie wywołuje alergii.

Korzyści:

O udowodnionym działaniu

Wytrzymuje do pięciu myć rąk
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Uzupełnia

Kremowy, odżywczy krem do rąk od Avene uzupełnia naturalną barierę ochronną skóry

Chroni

Łagodzi dyskomfort spowodowany narażeniem zawodowym lub klimatycznym.

Działanie:

Odbudowuje

Ręce odwodnione przez zimne, wielokrotne mycie i częste stosowanie roztworu wodno-alkoholowego są znacznie wysuszone. Sukralfat,
oryginalny składnik aktywny, pomaga w naprawie suchej skóry zapewniając odpowiednie środowisko do procesów naprawczych.

Łagodzi

Dyskomfort, pieczenie i uczucie ściągnięcia - Krem do Rąk Avene Cicalfate skutecznie walczy z wszystkimi tymi nieprzyjemnymi
doznaniami. Bogaty w termalną wodę źródlaną Avène, Cicalfate Restorative Barrier Cream szybko łagodzi osłabioną skórę.

Oczyszcza

Spierzchniętą skóra i uczucie dyskomfortu, są skutecznie niwelowane dzięki głęboko oczyszczającym siarczanom miedzi i cynku, które
ograniczają zanieczyszczenia skóry. Bezzapachowy krem ochronny do rąk Cicalfate HAND Restorative Barrier Cream jest nakładany i
wchłaniany w mgnieniu oka.

Formuła:
Opracowany, aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych, Nie zatyka porów, Bez zapachu, Bez parabenów

Dla kogo?
Cicalfate Regenerujący krem do rąk - efekt bariery to pielęgnacja bardzo suchej, spięrzchniętej lub popękanej skóry dłoni na skutek
działania różnych czynników drażniących (klimatycznych, związanych z wykonywanym zawodem).

W przypadku pytań dotyczących konkretnego wskazania skonsultuj się z lekarzem przed użyciem produktu.

Badania:
Cicalfate Regenerujący krem do rąk - efekt bariery, oceniono pod kontrolą dermatologiczną w ramach trwającego 21 dni badania
przeprowadzonego w grupie 21 osób ze skórą dłoni podrażnioną na skutek warunków klimatycznych lub czynników drażniących
związanych z wykonywanym zawodem. Produkt wykazał następujące właściwości po aplikacji tylko 2 razy dziennie:

Bardzo dobra wodoodporność - Ochrona w 56,7% po 6 następujących po sobie kąpielach

Satysfakcja badanych:

Zmniejszenie objawów u 91% badanych (uczucie ściągnięcia, mrowienia, pieczenia, swędzenie)
Doskonałe właściwości kosmetyczne: 100% badanych oceniło łatwość aplikacji, 91% natychmiastowe wchłanianie, 88%
transparentność konsystencji po aplikacji, 97% nieklejąca się, nietłusta konsystencja, 75% efekt ochrony "drugiej skóry"

Składniki aktywne Regenerującego Kremu Do Rąk Avene Cicalfate:

Sukralfat - Wspomaga proces regeneracji skóry poprzez izolację zmian od zewnętrznych agresorów
Kompleks siarczanów miedzio-cynkowych - ogranicza ryzyko proliferacji bakteryjnej oraz pomaga promować i utrzymywać
zdrowe środowisko skóry dla jej optymalnej regeneracji
Woda termalna Avene - o podwójnym dziedzictwie: mineralnym i biologicznym będącym wynikiem 50-cio letniej podróży przez
głębokie warstwy ziemi oraz sterylnym sposobie konfekcjonowania. Niska zawartość minerałów (nie powoduje wysuszenia) w
połączeniu z bogactwem krzemianów i mikroelementów; Neutralne pH 7,5. Mikroflora Aqua Dolomiae, aktywna i unikalna
mikroflora – źródło post-biotycznych składników aktywnych I-modulia® i (C+Restore)™. Koi, łagodzi podrażnienia oraz działa
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przeciwzapalnie. Zmniejsza reaktywność skóry i pobudza jej naturalne mechanizmy obronne, wzmacnia barierę naskórka,
zmiękcza skórę i poprawia jej tolerancję.

Sposób użycia Regenerującego Kremu Ochronnego Avene Cicalfate+:

Regenerujący krem do rąk Avene Cicalfate Mains należy nakładać co najmniej 2 razy dziennie, skupiając się na najbardziej
podrażnionych obszarach skóry.

Porada eksperta:
Aby jeszcze bardziej zregenerować dłonie, nakładaj Regenerujący Krem do Rąk Avene Cicalfate po każdym myciu rąk; i nie zapomnij
użyć go wieczorem przed pójściem spać. Możesz też używać go rano, a wieczorem zastąpić go Skoncentrowanym Kremem do Rąk
Avene Cold Cream.

Co zawiera Regenerujący Krem do Rąk Avene Cicalfate+:

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). MINERAL OIL (PARAFFINUM LIQUIDUM). MYRETH-3 MYRISTATE.
PEG-45/DODECYL GLYCOL COPOLYMER. DIMETHICONE. ALUMINUM SUCROSE OCTASULFATE. OCTYLDODECANOL. PEG-7 GLYCERYL
COCOATE. ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE. GLYCERIN. BEESWAX (CERA ALBA). CETYL ALCOHOL. COPPER SULFATE.
DIMETHICONOL. DISTEARDIMONIUM HECTORITE. GLYCERYL STEARATE. MAGNESIUM SULFATE. PHENOXYETHANOL. SODIUM
BENZOATE. WATER (AQUA). XANTHAN GUM. ZINC SULFATE.

Często zadawane pytania odnośnie Regenerującego Kremu do Rąk Avene Cicalfate i odpowiedzi na nie:

1. Pracuję w środowisku szpitalnym. Czy Krem do rąk Avene Cicalfate chroni przed agresywnymi mydłami i wielokrotnym myciem
dłoni?
Oczywiście, Cicalfate Hand Repair Barrier Cream to naprawczy krem ochronny, który chroni skórę przed różnymi czynnikami
agresywnymi. Jego nieklejąca się konsystencja pozwala na łatwą aplikację w ciągu dnia, nawet w pracy.

2. Czy mogę używać kremu do rąk Cicalfate przez cały rok?
Możesz używać Cicalfate Hand Repair Barrier Cream przez cały rok, aby chronić bardzo suche, spierzchnięte lub popękane dłonie.
Idealny duet to zastosowanie kremu do rąk Avene Cicalfate Hand Repair Barrier Cream rano, a wieczorem Skoncentrowanego kremu do
rąk Cold Cream od Avene wieczorem dla większego odżywienia.

3. Moje ręce są bardzo czerwone i pieką. Co poleca Avene?
Aby ukoić skórę i zredukować zaczerwienienia, możesz zastosować kompresy z Wody Termalnej Avène:

Złóż chusteczkę na każdą rękę.
Zanurz je w wodzie termalnej Avène.
Nałóż chusteczkę i ponownie spryskaj.
Powtórz 2-3 razy w ciągu 10-minutowego okresu aplikacji.
Zastosuj krem do rąk Cicalfate Hand Repair Barrier Cream
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