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AVENE Cicalfate Regenerujący Balsam do ust, 10 ml
 

Cena: 18,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać Balsam do ust

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene CICALFATE Regenerujący Balsam do ust i w jakim celu się go używa?

Avene Cicalfate Balsam do Ust to regenerująca pielęgnacja górne warstwy naskórka dla skóry wrażliwej ze składnikiem aktywnym o
właściwościach antybakteryjnych i nawilżających dobranych tak, aby odżywiać i chronić popękane usta i powierzchowne warstwy skóry.
Jedwabisty krem do ust zatrzymuje wilgoć, kojąc i nawilżając, jednocześnie ułatwiając proces regeneracji. Wodoodporna pielęgnacja ust
zapewnia długotrwałe odżywienie i ochronę delikatnych ust. Pielęgnacja dla całej rodziny. Do twarzy i ciała.

Starannie wyselekcjonowane składniki sprawiają, że produkt może być stosowany również do innych bardzo suchych i wrażliwych
miejsc, np. kąciki ust, nos, policzki, podrażnione okolice ciała (np. podrażnione zimą policzki). Produkt został przebadany pod kontrolą
dermatologiczną i pediatryczną, dlatego jest odpowiedni dla najbardziej wrażliwej skóry niemowląt, dzieci i dorosłych. Posiada
bezzapachową formułę.

Działanie:

Regeneruje i oczyszcza

Sukralfat - oryginalny składnik aktywny, wspomaga odbudowę naskórka i w połączeniu z siarczanem miedzi, ogranicza ryzyko
namnażania się bakterii

Odżywia

Zawiera odżywczą fazę olejową (woski roślinne/oleje) i humektakt: glicerynę.

Chroni

Formuła W/O (wodno-olejowa) tworzy efekt filmu, który pozostaje na skórze do 6h* i jest wysoce wodoodporna.
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*Ocena indeksu lipidowego. 16 uczestników, 1 aplikacja

Koi

Przynosi ukojenie delikatnej skórze dzięki zawartości Wody termalnej Avene. Ma nieklejącą się konsystencję, jest łatwy w aplikacji i
transparentny po nałożeniu.

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

Dla kogo?
Cicalfate USTA Regenerujący balsam do ust jest opracowany szczególnie dla potrzeb popękanych i podrażnionych ust jak również
suchości powierzchownych warstw skóry wywołanych niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, czynnikami zewnętrznymi (drażniące
produkty gospodarstwa domowego...) lub kuracją leczniczą.

Miejscowe podrażnienia twarzy i/lub ciała
Niemowlęta, dzieci i dorośli

Badania:
Tolerancja i skuteczność preparatu była testowana w grupie 44 osób w wieku od 4 miesięcy do 53 lat z różnymi podrażnieniami i
suchością ust/twarzy i/lub ciała5

Nawilżenie skóry po pojedynczej aplikacji ocenione za pomocą korneometru w grupie 16 osób.

81% skuteczności w regeneracji naskórka już po 2 dniach1

86% skuteczności w ukojeniu podrażnień skóry natychmiast po aplikacji2

95% osób oceniło stan swojej skóry jako "Ukojona-Zregenerowana-Odżywiona"3

Wysoce wodoodporna formuła4

1Procent osób, które oceniły regenerujący efekt produktu jako dobry lub bardzo dobry (samoocena)
2 Procent osób, u których stan podrażnionej skóry uległ poprawie w ocenie lekarza/badacza.
3Samoocena
4Zmierzone za pomocą fluorescencji, zdjęcia pod UVA _ D0, D0 natychmiast po aplikacji, D2h i D po szklance wody - 16 osób z suchymi,
popękanymi i / lub uszkodzonymi ustami - Pojedyncza aplikacja
5Badanie tolerancji i skuteczności prowadzone pod kontrolą dermatologa i pediatry przez okres 21 dni w grupie 44 osób w wieku
pomiędzy 4 miesiące a 53 lata. 4 aplikacje dziennie.

Składniki aktywne Regenerującego Kremu Ochronnego Avene Cicalfate+:

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
przeciwzapalnie. Zmniejsza reaktywność skóry i pobudza jej naturalne mechanizmy obronne, wzmacnia barierę naskórka,
zmiękcza skórę i poprawia jej tolerancję.
Sukralfat - Wspomaga proces regeneracji skóry poprzez izolację zmian od zewnętrznych agresorów
Tlenek cynku - Tworzy na skórze cienką warstwę izolacyjną, dzięki czemu wykazuje właściwości osłaniające i łagodzące i chroni
przed czynnikami drażniącymi i rozwojem bakterii, dodatkowo wspiera regenerację skóry i zmniejsza produkcję sebum.
Siarczan cynku - Pomaga promować i utrzymywać zdrowe środowisko skóry dla optymalnej regeneracji
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Sposób użycia Regenerującego Balsamu do Ust Avene Cicalfate:

Aplikować tak często jak to potrzebne. Dzięki dogłębnie przemyślanej kompozycji balsam ten może być stosowany również na inne
suche i wrażliwe miejsca, takie jak kąciki ust, policzki, czy nos.

Co zawiera Regenerujący Balsam do Ust Avene Cicalfate?

Skład:
GLYCERIN, RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL (RICINUS COMMUNIS SEED OIL), AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE
AQUA), BEESWAX (CERA ALBA), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, MINERAL OIL (PARAFFINUM LIQUIDUM), BIS-DIGLYCERYL
POLYACYLADIPATE-2, ISOPROPYL PALMITATE, HYDROGENATED CASTOR OIL, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, PEG-45/DODECYL
GLYCOL COPOLYMER, ALUMINUM SUCROSE OCTASULFATE, ZINC OXIDE, COPPER SULFATE, MAGNESIUM SULFATE, ZINC SULFATE.
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