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Belcura Emulsja w sprayu do ciała, 125 ml
 

Cena: 50,77 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 125 ml

Postać Emulsja w sprayu

Producent BELUPO, IIIEKOVI I KOZMETIKA S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Działanie:
Belcura emulsja w aerozolu – pierwsza emulsja zawierająca chronione międzynarodowym patentem, najwyższej czystości
mikronizowane srebro MicroSilver BG™ o porowatej strukturze molekularnej, które wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne.
Wspomaga naturalny proces gojenia, uspokaja podrażnioną skórę, łagodzi świąd i zaczerwienienia. Wzmacnia i normalizuje naturalną
florę bakteryjną skóry. Doskonale sprawdza się w pielęgnacji szeregu chorób zapalnych skóry, zwłaszcza AZS, podrażnień po zabiegach
medycyny estetycznej oraz w codziennej pielęgnacji bardzo suchej i wrażliwej skóry. Specjalnie opracowana technologia rozpylania
pozwala na równomierną aplikację Belcura emulsji w aerozolu na skórze w postaci delikatnej pianki. Dzięki temu pacjent może szybko i
sprawnie spryskać zarówno małe jak i duże powierzchnie skóry, a następnie delikatnie rozprowadzić preparat do całkowitego
wchłonięcia. Unika tym samym podrażnień związanych z rozsmarowywaniem preparatu. Może być stosowane u dzieci już od 6
miesiąca życia.

Hydrofobowe i hydrofilowe emolienty regenerują barierę naskórkową i ograniczają jej przepuszczalność. Ceramidy III są niezbędne dla
prawidłowego funkcjonowania bariery lipidowej odpowiedzialnej za zdolność utrzymywania wody w skórze. Zapobiegają utracie wody
poprzez naskórek, przyspieszają regenerację i zwiększają odporność skóry na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych. Kwas
mlekowy L(+) stymuluje produkcję ceramidów w skórze, dzięki temu wpływa na uszczelnianie bariery lipidowej naskórka, sprzyja
lepszemu nawilżeniu skóry, która staje się bardziej elastyczna i miękka.

Stosowanie:
Stosować 1-2 razy dziennie na miejsca wymagające pielęgnacji w okresie nasilonej suchość, podrażnienia, zaczerwienienia i swędzenia
skóry. Po wstrząśnięciu spryskać skórę z odległości około 15 cm, a następnie delikatnie rozprowadzić preparat do całkowitego
wchłonięcia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.
Tylko do użytku zewnętrznego.
Nie stosować jeśli stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na którykolwiek ze składników.
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Nie połykać. Nie stosować w pobliżu oczu lub płomienia. Nie stosować na skórę piersi u kobiet karmiących piersią.

Skład:
Aqua, Butane, Caprilic/Capric Trigliceride, Isopentane, Cetearyl Ethylhexanoate, Glicerin, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Polyglyceryl-2
Dipolyhydroxystearate, Dicaprylyl Ether, Sodium, Lactate, Magnesium Sulfate, Silver, Ceramide 3, Lactic Acid, Ethylhexylglicerin.

Producent:
Belupo Pharmaceuticals & Cosmetics Inc.,
Chorwacja

Dystrybutor:
MagnaPharm Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 D
02-305 Warszawa
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