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DERMEDIC Baby Emolient Linum Ochronny krem specjalny
SPF15, 50 ml
 

Cena: 26,40 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 g

Postać krem

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC Baby Emolient Linum Ochronny krem specjalny i w jakim celu się go stosuje?

DERMEDIC Baby Emolient Linum Ochronny krem specjalny to specjalny preparat przeznaczony do pielęgnacji dzieci i niemowląt z
problemem nadmiernej suchości skóry, atopowym zapaleniem skóry i skłonnością do alergii i łuszczycy. Polecany również na chłodne
dni. Tworzy ochronną barierę dla delikatnej skóry dziecka (olej lniany) i zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia skóry (betaina,
gliceryna). Chroni przed promieniowaniem UV (ochronny filtr mineralny SPF 15).

Korzyści:

Tworzy barierę ochronną dla delikatnej skóry dziecka
Zabezpiecza przed promieniowaniem UVA i UVB (zastosowane w kremie filtry mineralne nie wnikają w delikatną skórę dziecka,
tworzą na jej powierzchni barierę ochronną zatrzymującą i odbijającą promienie UV)
Łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia skóry
Działa na skórę kojąco, wzmacnia jej naturalną odporność
Zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia skóry
Hypoalergiczny

Dla kogo?
Zalecany do codziennej pielęgnacji i ochrony skóry suchej, bardzo suchej, skłonnej do alergii. Polecany również na chłodne dni.

Składniki aktywne Ochronnego kremu specjalnego DERMEDIC Baby Emolient Linum:

Woda termalna - Woda hipertermalna niskozmineralizowana, mająca charakter wodorowęglanowo-sodowo-krzemionkowo-
wapniowy, która swoją czystość mikrobiologiczną oraz wyjątkowo korzystny układ minerałów zawdzięcza 27 000 lat
przenikania przez warstwy skał wodonośnych położonych na głębokości ponad 2100 metrów pod ziemią. Wydobywana
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systemem artezyjskim, w temperaturze od 50 do 75 stopni Celsjusza, zachowuje idealną czystość mikrobiologiczną. Woda ta
zawiera wyjątkowo korzystny układ minerałów, wspierający terapeutyczne działanie produktów Dermedic.
Gliceryna - Naturalny, roślinny składnik, stosowany jako środek zatrzymujący wilgoć. Ma silne właściwości nawilżające. Osłania i
chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Wnika w głąb skóry i trzyma wilgoć, co zapobiega nadmiernej
przeznaskórkowej utracie wody. Łagodzi podrażnienia i koi. Silnie wygładza i regeneruje. Poprawia elastyczność i jędrność. Jest
doskonałym środkiem na skórę spierzchniętą i zrogowaciałą, zwłaszcza na łokciach i kolanach.
Betaina (Natural Extract AP)- Działa jako wyjątkowo delikatny środek nawilżający do skóry, dzięki swojej specyficznej strukturze
sprawia, że skóra jest jedwabiście gładka w dotyku. Sugeruje się, że pomaga wyrównywać koloryt skóry, a ponadto ma
właściwości osmolityczne, czyli równoważy nawilżenie skóry w zależności od jej zapotrzebowania i pomaga chronić ją przed
czynnikami zewnętrznymi. Naturalna betaina występująca we wszystkich żywych organizmach, odpowiedzialna za prawidłową
gospodarkę wodną. Wpływa na proces przemieszczania się wody pomiędzy komórką a otaczającym ją środowiskiem.
Jednowodna trójmetylglicyna, zwana również betainą cukrową. Doskonale sprawdza się jako substancja nawilżająca, skutecznie
redukuje podrażnienia wywołane przez środki powierzchniowo czynne. Ułatwia wprowadzanie alfa-hydroksykwasów (AHA),
zmniejsza napięcie powierzchniowe.
Olej z nasion lnu - powszechnie znany jako olej lniany. Jest bogatym roślinnym źródłem kwasów tłuszczowych omega, głównie
kwasu tłuszczowego omega-3 (kwas linolenowy), który ma kojący wpływ na skórę. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe, do
których należą również kwasy oleinowy, linolowy, palmitynowy i stearynowy, poprawiają nawilżenie skóry oraz zapobiegając
utracie wilgoci. Olej ten łatwo przenika przez najwyższe warstwy skóry, przenosząc ze sobą inne pielęgnacyjne składniki
rozpuszczalne w tłuszczach (np. witamina E). Dzięki swojej wysokiej zawartości lignanów jest również silnym składnikiem o
właściwościach antyoksydacyjnych. Ze względu na zawarty w nim kwas ALA alfa-linolenowy postuluje się jego działanie
przeciwzapalne. Dlatego może być pomocny w zwalczaniu stanów zapalnych objawiających się zaczerwienieniem i swędzeniem
skóry.
Filtry mineralne (fizyczne) - są związkami, w których cząsteczki są na tyle duże, że nie mają zdolności wnikania w głąb naskórka,
tylko tworzą na powierzchni skóry film ochronny - warstwę będącą zaporą dla promieni UV. Działają na zasadzie odbicia lub
rozproszenia promieniowania UV, stąd nazwa filtry fizyczne. Ich działanie ochronne nie wiąże się z reakcjami chemicznymi, tylko
z fizycznym procesem odbijania światła. Do filtrów mineralnych zaliczają się jedynie dwa związki: Dwutlenek tytanu (Titanium
dioxide) i Tlenek cynku (Zinc oxide). Oba uważane są za filtry szerokospektralne, tzn. chroniące zarówno przed UVA, jak i przed
UVB.

W kosmetykach ich zawartość sięga od ok. 2% do 25 %, w zależności od tego, czy filtr fizyczny występuje sam czy w połączeniu z
filtrami chemicznymi.

Parafina ciekła - dzięki swoim właściwością okluzyjnym doskonale spełnia się w roli emolienta i substancji nawilżającej skórę.
Masło Shea - jest bogatym źródłem witamin oraz kwasu stearynowego i oleinowego, którym zawdzięcza doskonałe właściwości
nawilżające oraz dodatkowe działanie fotochronne. Masło Shea jest również powszechnie stosowane w leczeniu spierzchniętej
skóry, otarć i zaskórników. Dzięki największej ze wszystkich tłuszczy roślinnych zawartości witamin, allantoiny, trójgllicerydów i
innych substancji dodatkowych ma niezwykle silne działanie pielęgnacyjne. Działa nawilżająco i natłuszczająco na skórę, która
staje się gładka i miękka. Oprócz tego chroni ją przed wysuszaniem, opóźnia jej starzenie się i powstawanie zmarszczek.
Wykazuje działanie regenerujące, powoduje pogrubienie skóry przez wspomaganie magazynowania wody w komórkach skóry.
Szczególnie korzystnie działa na skórę suchą, ubogą w tłuszcz i słabo nawilżoną, łuszczącą się, pękającą, spierzchniętą i
starzejącą się. Chroni skórę przed wiatrem i promieniami słonecznymi. Jest naturalnym filtrem przeciwsłonecznym o faktorze
3-4. Dzięki zawartej w nim allantoinie przyspiesza gojenie się ran, podrażnień i stanów zapalnych. Jest używane do wygładzania
blizn. Normalizuje rogowacenie naskórka. Nadaje skórze delikatny, zdrowy wygląd. Znajduje zastosowanie również w
przypadkach alergii, łuszczycy i dermatoz. Zmniejsza świąd i natłuszcza chorą skórę. Masło karité działa korzystnie na każdą
skórę. Nie jest komedogenne, działa łagodząco i kojąco również na cerę trądzikową i tłustą.
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.

Sposób użycia Ochronnego kremu specjalnego DERMEDIC Baby Emolient Linum:

Sposób użycia:

Delikatnie nanieść na skórę twarzy, pozostawić do wchłonięcia. Zaleca się wielokrotną aplikację w ciągu dnia.

Co zawiera DERMEDIC Baby Emolient Linum Ochronny krem specjalny:

Skład:
AQUA, TITANIUM DIOXIDE (NANO), ALUMINA, STEARIC ACID, CYCLOPENTASILOXANE, CYCLOHEXASILOXANE, GLYCERIN, SORBITAN
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OLEATE, POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE, ZINC OXIDE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERYL ISOSTEARATE,
POLYHYDROXYSTEARIC ACID, ISOPROPYL PALMITATE, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, PARAFFINUM LIQUIDUM, C 12-15 ALKYL
BENZOATE, LANOLIN, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CERA MICROCRISTALLINA, PANTHENOL, SODIUM CHLORIDE, LINUM
USITATISSIMUM SEED OIL, TOCOPHERYL ACETATE, BETAINE, ALLANTOIN, HYDROGENATED CASTOR OIL, PARFUM, DEHYDROACETIC
ACID, BENZYL ALCOHOL.
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