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DERMEDIC Baby Emolient Linum Nawilżająco-kojący krem
uzupełniający lipidy, 100 ml
 

Cena: 24,03 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 g

Postać krem

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC Baby Emolient Linum Nawilżająco-kojący krem uzupełniający lipidy i w jakim celu się go stosuje?

DERMEDIC Baby Emolient Linum Nawilżająco-kojący krem uzupełniający lipidy zapewnia długotrwałe, wielopłaszczyznowe działanie
pielęgnacyjne wrażliwej skóry dzieci i niemowląt, skłonnej do alergii, z problemem nadmiernej suchości skóry, atopowym zapaleniem
skóry lub objawami łuszczycy. Intensywnie nawilża i ogranicza odczucie swędzenia suchej skóry (olej lniany). Odbudowuje płaszcz
hydrolipidowy naskórka, dzięki czemu przywraca jego naturalną barierę ochronną (olej z oliwek, olej migdałowy). Wspomaga odnowę
naskórka i łagodzi podrażnienia (Allantoina). Długotrwale nawilża i wiąże wodę w naskórku (Gliceryna, D-Panthenol).

Korzyści:

Długotrwale nawilża, wiążąc wodę w naskórku
Uzupełnia lipidy skóry
Do twarzy i ciała
Działa przeciwzapalnie i przeciwświądowo
Działa na skórę kojąco, wzmacnia jej naturalną odporność
Hypoalergiczny

Dla kogo?
Zalecany do codziennej pielęgnacji skóry suchej, bardzo suchej, atopowej, skłonnej do alergii lub łuszczycy.

Składniki aktywne Nawilżająco-kojącego kremu uzupełniającego lipidy 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.
Olej migdałowy - nawilża, odżywia, łagodzi podrażnienia skórne, uelastycznia, a przy tym nie uczula. Jest bogaty w proteiny, sole
mineralne, witaminy z grupy B, a także A i E. Nadaje się do pielęgnacji każdego typu skóry, a szczególnie polecany jest dla skóry
wrażliwej, suchej i bardzo suchej. Przeciwdziała starzeniu się skóry. Leczy egzemy, a nawet łuszczycę. Jest jednym z
najstarszych i najbardziej cenionych w kosmetyce olejów. Poleca się go do pielęgnacji niemowląt i dzieci - w naturalny i łagodny
sposób pielęgnuje skórę maluszków, pomaga w zwalczeniu ciemieniuchy, łagodzi podrażnienia popieluszkowe, zaczerwienienia.
Alantoina - to składnik o działaniu łagodzącym, przeciwzapalnym i regenerującym, który pobudza podziały komórkowe i dzięki
temu sprzyja odnowie i gojeniu się uszkodzonego naskórka. Zmniejsza zaczerwienienie i podrażnienie skóry, działa nawilżająco,
zmiękcza i wygładza naskórek, chroni przed czynnikami zewnętrznymi oraz wykazuje własności przeciwrodnikowe. Alantoina to
składnik dobrze tolerowany nawet przez najbardziej wrażliwe cery, zaliczany do substancji niepowodujących alergii, uczuleń ani
podrażnień. Jest to składnik niekomedogenny (nie zatyka porów).
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.
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.
Oliwa z oliwek - ze względu na właściwości odżywcze i bogactwo w kwasy Omega 6 i 9 jest kluczowym składnikiem aktywnym
balsamu. Pochodzi ze zrównoważonych i odpowiedzialnych łańcuchów dostaw.
Parafina ciekła - dzięki swoim właściwością okluzyjnym doskonale spełnia się w roli emolienta i substancji nawilżającej skórę.
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.
Tokoferol oraz octan tokoferolu - to witamina E w standardowej oraz w formie estrowej, która warunkuje mniejsze tłuszczenie
się. Oba są bardzo skutecznymi przeciwutleniaczami, które zwalczając wolne rodniki hamują procesy starzenia się wywołane np.
promieniowaniem UV. Ponadto oba zapobiegają one utlenianiu się cennych składników tłuszczowych zawartych w
kosmetykach. W efekcie skutecznej ochrony przeciwrodnikowej witamina E przeciwdziała zmianom starczym i degeneracyjnym
skóry oraz chroni ją przed działaniem niekorzystnych czynników środowiskowych. Stosowana miejscowo ma działanie
przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.

Sposób użycia Nawilżająco-kojącego kremu uzupełniającego lipidy DERMEDIC Baby Emolient Linum:

Sposób użycia:

Delikatnie nanieść preparat na oczyszczoną skórę twarzy i/lub ciała. Najlepsze efekty osiąga się stosując preparat kilkakrotnie w ciągu
dnia.

Co zawiera DERMEDIC Baby Emolient Linum Nawilżająco-kojący krem uzupełniający lipidy:

Skład:
AQUA, C12-15 ALKYL BENZOATE, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETEARYL ALCOHOL, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL,
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, LINUM USITATISSIMUM SEED OIL, TOCOPHERYL ACETATE, PANTHENOL, GLYCERYL STEARATE,
STEARIC ACID, CETEARYL GLUCOSIDE, ALLANTOIN, DEHYDROACETIC ACID, BENZYL ALCOHOL, PARFUM.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

