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AVENE Cicalfate+ Osuszający spray, 100 ml
 

Cena: 60,69 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać spray

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Cicalfate+ Osuszający Spray Regenerujący i w jakim celu się jej używa?

Cicalfate + Osuszający spray regenerujący od Avene pomaga osuszyć i zregenerować podrażnioną skórę skłonną do powierzchownych
maceracji (wilgotne obszary, fałdy skórne, zaczerwienienie okolic pieluszkowych, itp.).

C+-Restore TM: pierwszy postbiotyczny składnik aktywny przyspieszający regenerację
Miedź-Cynk: ogranicza ryzyko proliferacji bakteryjnej
Woda termalna Avène: koi, łagodzi podrażnienia i zmiękcza skórę

Spray ten jest wynikiem innowacyjnej Wody Termalnej Avene i może dotrzeć do wszystkich dotkniętych maceracją obszarów skóry.
Jego aktywna formuła wzbogacona o kompleks C+-Restore, pierwszy postbiotyczny wspomagający naprawę suchej skóry składnik
naprawczy pochodzący ze źródeł wody termalnej Avene, wysusza, naprawia i koi skórę w jednym kroku.

Korzyści:
Sprzyja naturalnym procesom naprawczym dzięki trzem aktywnym składnikom:
• C+-Restore TM- innowacyjny patent opracowany przez laboratoria Pierre Fabre, sprzyja regeneracji naskórka.
• Połączenie siarczanu miedzi i siarczanu cynku ogranicza ryzyko proliferacji bakterii.
• Bogaty w Wodę termalną Avene, Cicalfate+ Osuszający spray regenerujący łagodzi dyskomfort delikatnego naskórka.
• Jest bogaty w pudry absorbujące, które osuszają powierzchowne podrażnienia.

Pomaga osuszyć i zregenerować podrażnioną skórę1 skłonną do powierzchownych maceracji:

pieluszkowe zapalenie skóry
zmiany sączące pod fałdami skóry
przestrzenie międzypalcowe
maceracja skóry pod fałda piersi
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pielęgnacja zmian skórnych w przebiegu ospy wietrznej2

1Górne warstwy naskórka.
2Nie zastępuje środka antyseptycznego.

Działanie:
• Osuszanie:
Chłonne pudry osuszają dotknięte obszary twarzy, ciała podatne na macerację.
• Naprawa:
C⁺-Restore™, pierwszy postbiotyczny aktywny składnik regenerujący pochodzący z termalnej wody źródlanej Avène, wspomaga
regenerację suchej skóry.
• Oczyszczanie:
Siarczany miedzi i cynku ograniczają zanieczyszczenie skóry.

Dla kogo?

pieluszkowe zapalenie skóry
wysypki skórne o charakterze wysiękowym (np. ospa wietrzna*)
maceracja skóry pod fałdami
pielęgnacja wilgotnej skóry pomiędzy palcami stóp

* Nie zastąpi środka antyspetycznego

Badania:
Cicalfate+ Osuszający spray regenerujący:

Wygładza już po pierwszej aplikacji1

Osusza i regeneruje w ciągu 48h1

Oczyszcza w ciągu godziny2

1Monocentryczne otwarte badanie kliniczne pod kontrolą dermatologów i pediatrów. 51 pacjentów (niemowlęta, dzieci i dorośli), 2
aplikacje dziennie przez 21 dni.
2Badanie in vitro, ocena działania oczyszczającego na drobnoustroje reprezentatywne dla skóry.

Sposób użycia Osuszającego Sprayu Regeneracyjnego Avene Cicalfate+:

Przed zastosowaniem należy oczyścić obszar skóry, gdzie będzie stosowany preparat, następnie Cicalfate+ Osuszający spray
regenerujący wstrząsnąć i spryskać. Należy stosować dwa razy dziennie (do momentu kiedy wygląd skóry ulegnie polepszeniu). Przed
użyciem dobrze wstrząsnąć. Nie rozpylać w kierunku oczu. Nie wdychać. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Co zawiera Osuszający Spray Regenerujący Avene Cicalfate+?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). ZINC OXIDE. HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE. WATER (AQUA).
1,2-HEXANEDIOL. AQUAPHILUS DOLOMIAE FERMENT FILTRATE. ARGININE. CAPRYLYL GLYCOL. COPPER SULFATE. HECTORITE.
SCLEROTIUM GUM. TROMETHAMINE. ZINC SULFATE.

Często zadawane pytania odnośnie Osuszającego Sprayu Regenerującego Avene Cicalfate+ i odpowiedzi na nie:

1. Czy seria Cicalfate+ nadaje się do pielęgnacji skóry dziecka?
Cicalfate+ można stosować do pielęgnacji niemowląt, na przykład:
• Krem Cicalfate+ polecany jest do ukojenia okolic pieluszkowych dziecka i wspomagania regeneracji skóry w przypadku odparzeń
pieluszkowych.
• Cicalfate+ Spray jest zalecany w celu złagodzenia i wysuszenia wysypki skórnej (ospa wietrzna*).

2. Kiedy powinienem używać Cicalfate+ i dlaczego?
Linia Cicalfate+ oferuje szeroką gamę regenerujących produktów pielęgnacyjnych przede wszystkim dla wrażliwej i podrażnionej skóry:
zadrapania, drobne urazy, oparzenia powierzchniowe, zabiegi po-dermatologiczne, odparzenia...
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Produkty z gamy Cicalfate+ wspomagają regenerację skóry, osuszają wilgotne miejsca, ograniczają powstawanie blizn i natychmiast
łagodzą podrażnienia.

3. Jaka jest różnica między Osuszającym sprayem regenerującym, a kremem regenerującym?
Spray stosuje się w przypadku podrażnień skóry (mokre miejsca, fałdy skóry, odparzenia pieluszkowe itp.). Ważne jest, aby wysuszyć te
obszary. Natomiast na podrażnienia suchej skóry stosuje się krem regenerujący.

4. Kiedy powinienem przestać używać sprayu Cicalfate?
Zalecamy stosowanie Osuszającego sprayu naprawczego Cicalfate+, aż podrażnienie wyschnie. Następnie pielęgnację można
kontynuować regenerującym kremem ochronnym Cicalfate+.

 

Galeria
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