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BIODERMA Cicabio Restor, krem ochronno-regeneracyjny,
100 ml
 

Cena: 65,05 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać krem

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Krem Bioderma Cicabio Restor i w jakim celu się go stosuje?

Krem Bioderma Cicabio Restor to ochrona i regeneracyjna dla skóry osłabionej w wyniku terapii onkologicznych.

Pomaga w leczeniu podrażnionej skóry i niwelowaniu blizn, szczególnie tych spowodowanych niektórymi metodami terapii
nowotworowej
Pomaga przywrócić barierę ochronną skóry
Intensywnie i trwale odżywia skórę
Zmniejsza uczucie dyskomfortu i swędzenia
Bardzo dobrze tolerowany
Bezzapachowy
Praktyczne, higieniczne opakowanie, dzięki któremu produkt jest łatwy w użyciu

Korzyści:
MEDI-SECURE to zaawansowane podejście, dzięki któremu Bioderma troszczy się o osłabioną skórę. MEDI-SECURE zapewnia ochronę i
zachowanie naturalnego ekosystemu skóry dzięki restrykcyjnemu przestrzeganiu szczególnych środków ostrożności dostosowanych do
potrzeb skóry osłabionej przez długotrwałe choroby i terapie medyczne.

1.Uważnie dobrane składniki bazowe i substancje aktywne, uznane przez środowisko medyczne, gwarantujące maksymalne
bezpieczeństwo.
2. Praktyczne i higieniczne opakowania wykonane w technologii Tubairless™ zmniejszają ryzyko zanieczyszczeń.
3. Rezultaty poparte badaniami klinicznymi przeprowadzonymi pod kontrolą medyczną, w tym onkologiczną.

Upośledzenie funkcji bariery ochronnej skóry może wystąpić w wyniku leczenia onkologicznego, takiego jak: chemioterapia, chirurgia i
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radioterapia.

Biorąc pod uwagę zaburzenia ekosystemu tak osłabionej skóry i działając zgodnie z podejściem MEDI-SECURE, Bioderma opracowała
Cicabio Restor- dermokosmetyk przeznaczony dla skóry, która jest podrażniona, a jej powierzchnia uszkodzona przez niektóre terapie
medyczne, szczególnie onkologiczne.

1) Naprawa i ochrona:
Połączenie D-PANTENOLU i KWASU HIALURONOWEGO pomaga zregenerować osłabioną skórę dzięki właściwościom nawilżającym i
naprawczym LIPOGLICYNA działa przeciwbakteryjnie i chroni naskórek.

2) Komfort i odporność:
Aktywny składnik ANTALGICINE™ służy do łagodzenia uczucia dyskomfortu.

Trzy oczyszczone cukry wzmacniają odporność skóry. Taka kombinacja składników aktywnych pomaga zmniejszyć uczucie swędzenia.

Nasze podejście jest zgodne z zasadami ekobiologii NAOS, aby lepiej chronić ekosystem skóry i wzmacniać jej naturalne mechanizmy.

Zamiast nadmiernego leczenia, skóra uczy się prawidłowo funkcjonować.

(*) Aktywny składnik Bioderma.

Formuła:
Wszystkie formuły produktów BIODERMA są oparte na ekobiologii, która znajduje się w centrum podejścia NAOS - po to, aby lepiej
chronić ekosystem skóry i wzmacniać jej naturalne mechanizmy. Na długi czas.

Ten produkt został opracowany w nawiązaniu do ekobiologicznego podejścia NAOS w trosce o Twoją skórę. W sercu tego produktu są:

podejście MEDI-SECURE:
Podejście MEDI-SECURE zostało stworzone w celu ochrony i przywrócenia naturalnego ekosystemu skóry, przy jednoczesnym
zachowaniu ścisłych środków ostrożności dostosowanych do skóry osłabionej przez choroby przewlekłe lub terapie medyczne.
Starannie dobrane składniki podłoża oraz substancje aktywne, uznane przez środowisko medyczne, gwarantują optymalne
bezpieczeństwo. Skuteczność poparta została badaniami klinicznymi przeprowadzonymi pod nadzorem medycznym, w tym
onkologicznym. Praktyczne i higieniczne opakowania wykorzystują technologię TubairlessTM, ograniczając ryzyko zanieczyszczenia
produktu.

patent ANTALGICINE™:
Uczucie dyskomfortu, a także drapanie, może zakłócić naturalny proces gojenia się skóry. Ta technologia pomaga regulować
reaktywność skóry.

Dla kogo?
Dla całej rodziny (dzieci powyżej 3. roku życia). Skóra osłabiona wskutek zabiegów medycznych. Skóra osłabiona wskutek leczenia
nowotworów.

Badania:
Lepsze rozumienie dla lepszej opieki:
Skóra jest największym organem naszego ciała. Niektóre zabiegi i lecznicze kuracje mają na nią ogromny wpływ i powodują jej
osłabienie. Upośledzenie funkcji bariery ochronnej naskórka może wystąpić podczas przeprowadzania niektórych zabiegów, w
szczególności w przypadku terapii nowotworów (zabiegi chirurgiczne/radioterapia/chemioterapia): - Zabieg chirurgiczny może
wywoływać zmiany w obrębie operowanego obszaru - Promieniowanie w trakcie radioterapii może uszkadzać komórki skóry i
powodować zaczerwienienie skóry - Chemioterapia może być toksyczna dla zdrowych komórek skóry dłoni i stóp Po zabiegu w miejscu
leczonych obszarów mogą pojawić się powierzchowne podrażnienia skóry lub blizny. Zmiany te mogą być związane z uczuciem
dyskomfortu, który może mieć wpływ na jakość życia. Ich leczenie ma zasadnicze znaczenie dla zachowania skóry zdrowej na dłużej,
poprzez wybór odpowiednich produktów, które będą ją wspierać podczas przeprowadzanych zabiegów lub bezpośrednio po nich.

Testowany pod nadzorem onkologicznym.

Natychmiastowe rezultaty:

Pomaga przywrócić barierę ochronną skóry
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Skóra jest chroniona : 89% (1)

Tolerancja produktu: 100% (1)
Regeneruje skórę

Skóra jest zregenerowana: 91% (1)

Łagodzi uczucie dyskomfortu i swędzenia

Zmniejsza uczucie dyskomfortu: 93% (1)
Zmniejsza podrażnienia: 91% (1)

Długotrwałe rezultaty:

Pomaga w leczeniu podrażnionej skóry i niwelowaniu blizn

Poprawa bariery skórnej: u 78% pacjentów (1)

Łagodzi

Uczucie dyskomfortu zmniejszone o 71% (2)
Uczucie swędzenia zmniejszone o 78% (2)

Wpływ na codzienne życie

Zmniejsza wpływ na jakość życia: -80% (1)

(1) Badanie kliniczne z udziałem 34 pacjentów z podrażnieniem skóry dłoni i stóp wywołanym chemioterapią przez 28 dni.
(2) Test konsumencki z udziałem 109 ochotników w wieku od 19 do 70 lat, z zauważalnymi bardzo suchymi obszarami skóry, przez 2
tygodnie.

Składniki aktywne Kremu Bioderma Cicabio Restor:

Kwas hialuronowy - zapewnia natychmiastowy efekt nawilżenia. Kwas hialuronowy zastosowany ze względu na swoje
niezwykłe właściwości nawilżające, potrafi zatrzymywać wodę w skórze. Jest on składnikiem występującym naturalnie w
naszym ciele w tym między innymi jako składnik mazi stawowej, czy też skóry (w skórze kumulują się jego największe ilości).
Wraz z wiekiem naturalna produkcja kwasu hialuronowego w skórze znacząco zmniejsza się, co niestety skutkuje utratą przez
skórę jej jędrności i zdolności do zatrzymywania wody, czego następstwem jest jej suchość oraz zmarszczki.
Ksylitol i Mannitol - Ksylitol przeciwdziała podrażnieniom, a także zatrzymuje wodę w skórze zapobiegając jej utracie. Mannitol
również jest pomocny w zatrzymaniu wody w skórze.
Ramnoza - Ma właściwości przeciwzapalne i łagodzące skórę. Poprawia produkcję kolagenu i elastyny, które stanowią
rusztowanie dla jędrnej skóry, a także poprawia obrót komórkowy.
Gliceryna - Nawilża, chroni, zmiękcza. Gliceryna znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości nawilżających i
okluzyjnych. Zabezpiecza skórę przed utratą wody oraz przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Masło Shea - znane również jako Masło Karite, zawiera skuteczne w walce z wolnymi rodnikami witaminy A i E. Poprawia
elastyczność skóry, oraz stopień jej nawilżenia. Jest również naturalnym filtrem przeciwsłonecznym, a słońce pozostaje bez
wątpienia jednym z najmocniej przyczyniających się do starzenia skóry czynników.
Panthenol - wykazuje działanie łagodząco-regenerujące. Pantenol jako środek chroniący skórę o właściwościach
przeciwzapalnych nawilża skórę oraz poprawia jej elastyczność. Wiąże i zatrzymuje wodę w skórze, nawilżając ją i
pozostawiając ją miękką, gładką i bardziej elastyczną. Łagodzi również zaczerwienienia, stany zapalne skóry oraz małe
podrażnienia. Poza jego aktywnością przeciwzapalną bierze on także udział w aktywacji proliferacji komórek, które są ważne dla
gojenia się ran i przywracania funkcji bariery skórnej.
Skwalan - Skwalen jest substancją naturalnie produkowaną przez nasze ciało. Szczytowa produkcja tego naturalnego środka
nawilżającego występuje w wieku nastoletnim, a jego produkcja spowalnia się w wieku 20 lub 30 lat. Skutkuje to tym, że skóra
staje się bardziej sucha i szorstka. Skwalen występuje nie tylko u ludzi, jest on również naturalnie obecny w oliwkach, otrębach
ryżowych i trzcinie cukrowej. Jest również znajdowany i zbierany z wątrób rekinów. Skwalan, czyli bardziej stabilna forma
skwalenu stosowany miejscowo ma ogromne korzyści. Silnie nawilżając, manifestując również swoje silne właściwości
przeciwutleniające oraz detoksykujące może sprawić, że Twoja skóra będzie wyglądać na żywszą i zdrowszą. Regularne
stosowanie Skwalenu może również zwiększyć endogenną produkcję kolagenu, który stanowi "rusztowanie" dla naszej skóry, a
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jego odpowiednia ilość jest niezbędna abyśmy mogli cieszyć się zdrową i jędrną skórą.
Olej słonecznikowy - jest bogatym źródłem witaminy E o niekwestionowanych właściwościach przeciwutleniających. Ponadto
łagodzi on stany zapalne, reguluje pracę gruczołów łojowych, nawilża, a także chroni i odżywia skórę.

Sposób użycia Kremu Bioderma Cicabio Restor:

Sposób użycia:

Raz lub dwa razy dziennie

ETAP 1:
Oczyść skórę delikatnym produktem higienicznym, najlepiej pod prysznicem niż podczas kąpieli. Nie stosować w połączeniu z gorącą
wodą.

ETAP 2:
Osusz skórę delikatnie, by uniknąć podrażnień.

ETAP 3:
Stosuj Cicabio Restor raz lub dwa razy dziennie na obszary zmienione chorobowo.
Nie nakładaj produktu przed sesją radioterapii.
W przypadku powierzchownych blizn - tekstura produktu nadaje się do masowania blizn.

ETAP 4:
Chroń powierzchowne podrażnienia skóry i blizny przed słońcem, używając odzieży ochronnej.

ETAP 5:
Chroń skórę dłoni podczas ręcznie wykonywanej pracy, noś wygodne, szerokie obuwie, zakładaj bawełniane skarpetki.

Powierzchowne podrażnienie skóry i blizny: unikaj ekspozycji na słońce. Uszkodzone dłonie i stopy: chroń ręce podczas pracy ręcznej -
noś szerokie buty i bawełniane skarpetki - Skonsultuj się z pediatrą i podiatrą. W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem. Aplikuj przed
sesją radioterapii.

Jestem pacjentem w trakcie terapii - jak stosować ten preparat?
Podczas radioterapii

ETAP 1:
Aplikuj produkt raz dziennie, po sesji radioterapii.
Nie nakładaj produktu przed sesją radioterapii.

Powierzchowne podrażnienie skóry i blizny: unikaj ekspozycji na słońce. Uszkodzone dłonie i stopy: chroń ręce podczas pracy ręcznej -
noś szerokie buty i bawełniane skarpetki - Skonsultuj się z pediatrą i podiatrą. W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem. Aplikuj przed
sesją radioterapii.

Co zawiera Krem Bioderma Cicabio Restor:

Skład:

AQUA/WATER/EAU, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) OIL, GLYCERIN, PANTHENOL, BUTYLENE GLYCOL, BEHENYL ALCOHOL,
HYDROGENATED CASTOR OIL, PROPANEDIOL, JOJOBA ESTERS, CAPRYLOYL GLYCINE, SQUALANE, SUCROSE STEARATE,
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED WAX, PENTYLENE GLYCOL, SODIUM CITRATE, SUCROSE LAURATE, SODIUM
POLYACRYLATE, POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-6, XANTHAN GUM, SODIUM HYDROXIDE, POLYGLYCERIN-3, MANNITOL, SODIUM
HYALURONATE, XYLITOL, RHAMNOSE, ACETYL DIPEPTIDE-1 CETYL ESTER, ACACIA DECURRENS FLOWER WAX. (BI 744)
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