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AVENE XeraCalm A.D Krem Uzupełniający Lipidy, 400 ml
 

Cena: 97,28 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 400 ml

Postać krem

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Xeracalm A.D Krem Uzupełniający Lipidy i w jakim celu się go używa?

Xera Calm A.D Krem uzupełniający lipidy od Avene odbudowuje funkcję bariery skóry i przywraca jej komfort. Łagodzi uczucie
swędzenia spowodowane nadmierną suchością skóry i przywraca równowagę jej flory bakteryjnej. Krem uzupełniający lipidy został
opracowany z myślą o pielęgnacji bardzo suchej i umiarkowanie suchej skóry niemowląt, dzieci i dorosłych: przede wszystkim skóra
skłonna do atopii, skóra skłonna do podrażnień i świądu, które są wynikiem przesuszenia i naturalnie suchej skóry.

Stworzony zgodnie z koncepcją „sterylnego kosmetyku”: bez substancji zapachowych, zawiera składniki aktywne wyselekcjonowane ze
względu na swoją skuteczność i brak szkodliwego działania.

Kompleks I-Modulia, pierwszy biotechnologiczny składnik aktywny wyizolowany z Wody termalnej Avène: zmniejsza uczucie
swędzenia*, stymuluje wrodzoną odporność skóry, nie drażni

CER-Omega - kompleks lipidów podobnych do tych w skórze: odżywia i odbudowuje funkcję bariery naskórka

Woda Termalna Avene: koi, łagodzi podrażnienia, działa zmiękczająco

Formuła Xera Calm A.D Kremu uzupełniającego lipidy znalazła się w najnowszych wytycznych Europejskiego Forum Dermatologii w
zakresie postępowania terapeutycznego w atopowym zapaleniu skóry: "Kategoria EMOLIENT PLUS"

XeraCalm A.D krem uzupełniający lipidy wykorzystuje korzyści płynące z technologii kosmetyku sterylnego, będące gwarancją
skuteczności i bezpieczeństwa:

Wyłącznie składniki korzystne dla skóry
Sterylna formuła, 0% konserwantów
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Całkowicie szczelne, unikalne opakowanie ochronne

Korzyści:

Opatentowany

Pompka bezpowietrzna zapewnia bezpieczeństwo kremu przez cały okres użytkowania bez żadnych konserwantów

Zbalansowany

Pomaga utrzymać naturalny mikrobiom skóry dla zdrowego środowiska skóry

Bardzo bogaty

Uszczelnia i odbudowuje barierę skóry zapewniając nawilżenie przez 48 godzin

Formuła:
Formuła do stosowania miejscowego złożona ze składników pochodzenia nie-medycznego ale o udowodnionym działaniu
terapeutycznym
Uznana przez Europejskie Forum Dermatologiczne - Wytyczne w zakresie postępowania terapeutycznego w atopowym zapaleniu skóry,
2018.

Dla kogo?
Formuła Xera Calm A.D Kremu uzupełniającego lipidy została opracowana z myślą o potrzebach skóry suchej, skłonnej do atopii oraz
świądu.
Produkt przeznaczony jest dla niemowląt, dzieci i dorosłych.
Wykorzystuje korzyści technologii Kosmetyku Sterylnego - 0% konserwantów

Badania:
Kliniczna skuteczność produktów uzupełniających lipidy linii Xera Calm A.D została oceniona jako część znaczącego programu badań
klinicznych obejmującego ponad 7000 osób z suchą i bardzo suchą skórą ze skłonnością do wyprysku atopowego i świądu.

Xera Calm A.D Balsam uzupełniający lipidy i Xera Calm A.D Krem uzupełniający lipidy w szczególności wykazały skuteczność w oparciu
o następujące wyniki:

Zero uczucia swędzenia od 5 dnia stosowania1,3

Zmniejszenie suchości skóry of 7 dnia stosowania1

59% poprawa jakości snu od 7 dnia stosowania1

1 Badanie IV fazy przeprowadzone w grupie 1 711 osób (Francja, Włochy, kraje DOM-TOM). 75% pacjentów stosowało
wyłącznie XeraCalm A.D Balsam lub Krem uzupełniający lipidy raz bądź dwa razy dziennie przez 7 dni z powodu świądu skórnego.
3średni czas potrzebny do ustąpienia świądu

Składniki aktywne Kremu Uzupełniającego Lipidy Avene Xeracalm A.D.:

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.
Cer-Omega - to kompleks lipidów: Omega 6, ceramidów i steroli (cholesterol pochodzenia roślinnego). Kompleks zawiera olejek z
wiesiołka i jest bogaty w kwasy Omega-6 i ceramidy, które zapewniają wyjątkowe nawilżenie i odbudowują barierę naskórkową
skóry.
I-Modulia - to kompleks postbiotyczny stanowiący, pierwszy biotechnologiczny składnik aktywny pozyskiwany z termalnej wody
źródlanej Avène, jest to naturalny składnik aktywny, który zmniejsza swędzenie i stymuluje mechanizmy obronne skóry. I-
modulia jest obecna w produktach z gamy XeraCalm AD.
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Sposób użycia Kremu Uzupełniającego Lipidy Avene Xeracalm A.D.:

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Nakładać XeraCalm A.D krem uzupełniający lipidy raz lub dwa razy dziennie na skórę twarzy i/lub ciała po jej uprzednim oczyszczeniu
XeraCalm A.D olejkiem do kąpieli uzupełniającym lipidy.

Rutyna pielęgnacyjna:
1. Oczyść skórę Olejkiem uzupełniającym lipidy Xeracalm A.D.
2. Następnie przynieś skórze ukojenie spryskując ją wodą termalną Avene w aerozolu.
3. Dokończ smarując skórę balsamem lub kremem uzupełniającym lipidy Xeracalm A.D.

Co zawiera Krem Uzupełniający Lipidy Avene Xeracalm A.D?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA).MINERAL OIL (PARAFFINUM LIQUIDUM).GLYCERIN.CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE.PEG-12.OENOTHERA BIENNIS (EVENING PRIMROSE) OIL (OENOTHERA BIENNIS OIL).GLYCERYL STEARATE
MYRETH-3 MYRISTATE.PEG-100 STEARATE.POLYACRYLATE-13.AQUAPHILUS DOLOMIAE EXTRACT.ARGININE.CITRIC ACID.EVENING
PRIMROSE OIL/PALM OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS.GLYCINE.POLYISOBUTENE.POLYSORBATE 20.SORBITAN
ISOSTEARATE.TOCOPHEROL.WATER (AQUA)
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Często zadawane pytania odnośnie Serii Xeracalm A.D. i odpowiedzi na nie:

1. Skąd mam wiedzieć, kiedy stosować balsam uzupełniający lipidy, krem uzupełniający lipidy lub koncentrat łagodzący?
Balsam i krem uzupełniający lipidy Xeracalm AD stosuje się codziennie, aby ograniczyć i zapobiec wysuszeniu i swędzeniu skóry*. To
produkt SOS, który możesz mieć przy sobie! Niezależnie od tego, czy jest to balsam czy krem, dostosuj konsystencję do rodzaju skóry
lub pory roku: balsam, jeśli Twoja skóra jest bardzo sucha, kremuj, gdy jest mniej sucha.

2. Jak mogę ukoić suchą skórę twarzy ze skłonnością do egzemy?
Ukoj i szybko odpręż skórę dzięki okładowi z wody termalnej Avène: spryskaj chusteczki wodą i pozostaw je na twarzy na 10 minut. W
przypadku swędzenia* regularnie nakładaj łagodzący koncentrat, w razie potrzeby również na powieki. W przypadku podrażnień
stosować ochronny krem regenerujący raz lub dwa razy dziennie. A profilaktycznie przynajmniej raz dziennie nawilżaj i chroń skórę
kremem lub balsamem natłuszczającym.

3. Jak mogę zmniejszyć częstotliwość suchości i swędzenia skóry mojego dziecka?
Proste, ale niezbędne codzienne gesty ograniczają suchość skóry i przywracają jej funkcję ochronną. Dzięki temu skóra jest coraz mniej
swędząca. Oto nasza rada:
Zdecyduj się na delikatną higienę za pomocą oczyszczającego olejku i letniej wody o temperaturze 32-34 ° C i upewnij się, że prysznic
lub kąpiel nie przekraczają 10 minut. Nawilżaj i chroń skórę kremem lub balsamem uzupełniającym lipidy przynajmniej raz dziennie,
nawet gdy stan skóry wydaje się być pod kontrolą.
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