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AVENE Cicalfate+ Regenerujący Krem Ochronny, 100 ml
 

Cena: 47,87 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać krem

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Cicalfate+ Regenerujący krem ochronny i w jakim celu się go używa?

Avene Cicalfate+ Regenerujący krem ochronny to produkt powstały z myślą o podrażnieniach skóry dla całej rodziny. Jeszcze większa
skuteczność i natychmiastowe ukojenie dzięki unikalnemu połączeniu składników aktywnych:

Szybko naprawia, oczyszcza i łagodzi podrażnioną skórę dzięki opatentowanemu, postbiotycznemu składnikowi aktywnemu:
(C+-RESTORE]™ pochodzącemu z Termalnej Wody Źródlanej Avène.

Zainspirowany ostatnimi odkryciami mikrobiomu, ten wielofunkcyjny krem zapewnia optymalną skuteczność dzięki kompleksowi
regenerująco-ochronnemu, który wspomaga naprawę naskórka, ogranicza ryzyko namnażania się bakterii i łagodzi uczucie dyskomfortu.
Pomaga przywrócić naturalną równowagę skóry.

Odpowiedni do podrażnień skóry suchej u niemowląt, dzieci i dorosłych. Nie zaleca się do sączących zmian.

Zastosowanie:

Miejscowa suchość
Po szwach
Powierzchowne nacięcia
Podrażnienia po goleniu i depilacji
Odparzenia pieluszkowe
Podrażnienia skóry
Podrażnienia okołoustne
Oparzenia słoneczne
Po powierzchownych zabiegach dermatologicznych (laser, peeling chemiczny, krioterapia)
Podrażnienia zewnętrznych okolic intymnych

Korzyści:
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1. Regeneruje - (C+-Restore)™ to pierwszy postbiotyczny składnik aktywny wyizolowany z Wody termalnej Avène, ktory wspomaga
regenerację naskórka.

2. Oczyszcza - Połączenie siarczanu miedzi i siarczanu cynku ogranicza ryzyko namnażania się bakterii.

3. Koi - Przynosi ukojenie wrażliwej skórze dzięki zawartości Wody termalnej Avène.
Formuła Cicalfate+ Regenerującego kremu ochronnego została opracowana, aby przynieść ukojenie suchym, niesączącym się
podrażnieniom u dorosłych, dzieci i niemowląt.
Stosuj na skórę lub zewnętrzne błony śluzowe. W przypadku pytań dotyczących konkretnego wskazania skonsultuj się z lekarzem przed
użyciem produktu.

Działanie:

Naprawcze:

(C+-Restore)™, opatentowany, postbiotyczny składnik aktywny pozyskiwany z termalnej wody źródlanej Avène, który ułatwia szybką
naprawę naskórka.

Oczyszczające:

Połączenie siarczanu miedzi i siarczanu cynku zmniejsza ryzyko namnażania się bakterii.

Kojące:

Bogaty w wodę termalną Avène łagodzi delikatną skórę.

Formuła:
Opracowany tak, aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych, Nie zatyka porów, Bez substancji zapachowych, Bez parabenów, Bez
alkoholu

Dla kogo?
Avene Cicalfate+ Ochronny Krem Regenerujący jest szczególnie wskazany do suchych podrażnień u dorosłych, dzieci i niemowląt. Jeśli
masz pytania dotyczące konkretnego wskazania, najpierw skonsultuj się z lekarzem.

Badania:
Odbudowujący Krem Ochronny Cicalfate+ został przetestowany pod kontrolą dermatologiczną, pediatryczną i ginekologiczną na grupie
83 osób z powierzchownymi podrażnieniami skóry, 2 aplikacje dziennie przez 21 dni.

Zapewnia kojący efekt już od pierwszej aplikacji
Ułatwia naprawę skóry już od 48 godzin
Bardzo dobra tolerancja skóry

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.
Siarczan cynku oraz siarczan miedzi - posiadają właściwości gojące, regenerujące, przeciwzapalne oraz działają antybakteryjnie
na skórę. Pomagają promować i utrzymywać optymalne środowisko skóry dla jej regeneracji, dzięki czemu usprawniają proces
gojenia podrażnień, ran i owrzodzeń. Wykazują działanie wysuszające i ograniczają stany zapalne skóry.
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Sposób użycia Regenerującego Kremu Ochronnego Avene Cicalfate+:

Częstotliwość użycia:
Kilka razy dziennie

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Nałóż Cicalfate+ Cream na podrażnioną powierzchnię, delikatnie masując.

Porada eksperta:
Aby szybciej ukoić małe, codzienne utrapienia skórne, nałóż wcześniej kompres z wody termalnej Avène.

Co zawiera Regenerujący Krem Ochronny Avene Cicalfate+:

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, MINERAL OIL (PARAFFINUM LIQUIDUM),
GLYCERIN, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, ZINC OXIDE, PROPYLENE GLYCOL, POLYGLYCERYL-2 SESQUIISOSTEARATE,
PEG-22/DODECYL GLYCOL COPOLYMER, ALUMINUM STEARATE, AQUAPHILUS DOLOMIAE FERMENT FILTRATE, ARGININE, BEESWAX
(CERA ALBA), COPPER SULFATE, MAGNESIUM STEARATE, MAGNESIUM SULFATE, MICROCRYSTALLINE WAX (CERA
MICROCRISTALLINA),TROMETHAMINE, ZINC SULFATE

Często zadawane pytania odnośnie Regenerującego Kremu Ochronnego Avene Cicalfate+ i odpowiedzi na nie:

1. Czy Cicalfate+ Cream to krem leczniczy?
Regenerujący Krem Ochronny Cicalfate+ wpłynie na proces naprawy skóry i ograniczy ryzyko namnażania się bakterii, w celu szybkiej
naprawy skóry.

2. Czy mogę używać Cicalfate+ jako kremu leczącego błony śluzowe?
Regenerujący krem ochronny Cicalfate+ można stosować na suche podrażnienia zewnętrznych okolic intymnych.

3. Czy można stosować Cicalfate+ Krem na wyprysk atopowy?
W przypadku podrażnień skóry suchej z powodu egzemy atopowej można zastosować Regenerujący Krem Ochronny Cicalfate+.
Nakładaj lokalnie cienką warstwę raz lub dwa razy dziennie jako dodatek do kremu zmiękczającego.

4. 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... Produkty z gamy Cicalfate+
wspomagają regenerację skóry, osuszają wilgotne miejsca, ograniczają powstawanie blizn i natychmiast łagodzą podrażnienia.

5. 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.
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