
 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 
 

DERMEDIC LINUM EMOLIENT Regenerujący krem do rąk,
100 ml
 

Cena: 15,20 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać krem

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC LINUM EMOLIENT Regenerujący krem do rąk i w jakim celu się go stosuje?

Dermedic Linum Emolient Regenerujący krem do rąk zawiera Cicalinum, opatentowany innowacyjny kompleks o udowodnionej
klinicznie skuteczności, który przywraca fizjologiczną równowagę mikrobiomu naskórka oraz łagodzi objawy egzemy w tym świąd,
podrażnienia, napięcie, suchość, zaczerwienienie i szorstkość.

Silnie nawilża i zmiękcza naskórek, odżywia i uzupełnia barierę lipidową (Lanolina, Witamina E)
Łagodzi podrażnienia (Alantoina)
Szybko się wchłania
Można go stosować od 3. roku życia

Korzyści:

Łagodzi mikrourazy naskórka oraz długotrwale nawilża wrażliwą skórę
Uzupełnia barierę lipidową oraz hamuje transepidermalną utratę wody (ogranicza TEWL)
Wzmacnia regenerację naskórka
Stymuluje aktywność enzymatyczną w skórze, pomaga w tworzeniu nowych komórek
Szybko się wchłania i nie pozostawia na skórze tłustego filmu
Hypoalergiczny
Przywraca fizjologiczną równowagę mikrobiomu naskórka
Łagodzi objawy egzemy w tym świąd, podrażnienia, napięcie, suchość, zaczerwienienie i szorstkość

Dla kogo?
Zalecany do codziennej pielęgnacji skóry suchej, bardzo suchej, skłonnej do alergii. Szczególnie polecany do pielęgnacji skóry atopowej.
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Można stosować od 3. roku życia.

Składniki aktywne DERMEDIC LINUM EMOLIENT Regenerujący krem do rąk:

Cicalinum - Chroniony patentem kompleks, stworzony w Instytucie Badawczo-Rozwojowym Biogened, działa zarówno na
zewnętrzne, jak i wewnętrzne objawy Atopowego Zapalenia Skóry. Odbudowuje fizjologiczną równowagę na powierzchni i
wewnątrz naskórka, aktywnie nawilża i natłuszcza skórę oraz niweluje 6 objawów skóry atopowej: świąd, podrażnienie, napięcie,
suchość, zaczerwienienie i szorstkość. Efektywność kompleksu wynika z synergicznego połączenia: Niezbędnych
Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych (NNKT), fitosteroli i polisacharydów. NNKT odpowiadają za wsparcie funkcji barierowej
naskórka, polisacharydy w postaci β-glukanu dodatkowo nawilżają i wygładzają skórę. Zastosowane w kompleksie fitosterole
zmniejszają świąd, łagodzą podrażnienia, zmniejszają ryzyko infekcji i nadkażeń.
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
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.
Witamina E - W formie octanu tokoferolu, formie estrowej warunkującej mniejsze tłuszczenie się. Witamina E jest mieszaniną
tokoferoli, które są silnymi antyutleniaczami i mają zdolność zwalczania wolnych rodników. Witamina E chroni przed utlenianiem
i zniszczeniem lipidy naskórka oraz włókna kolagenowe i elastyczne skóry. 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.
Olej lniany - cechuje bogactwo w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe typu Omega 3, Omega 6 i Omega 9 oraz lignany.
Olej lniany aplikowany na skórę wyróżnia aktywność przeciwzapalna, łagodząca, rozmiękczająca. Promuję odbudowę naskórka i
skóry właściwej (np. po ostrych stanach zapalnych czy oparzeniach), udrażnia gruczoły łojowe, wspomaga działanie
przeciwbakteryjne. Ma on też łagodne działanie przeciwświądowe i przeciwalergiczne. Stosowany pomocniczo w trądziku,
łojotoku, zmianach zaskórnikowych. Jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę - efektywnie natłuszcza i nawilża, nadaje
miękkość i elastyczność. Koi objawy suchych egzem. Bardzo często jest stosowany w zewnętrznym leczeniu zmian
łuszczycowych. W przypadku łojotoku odpowiednia zawartość kwasu α-linolenowego gwarantuje właściwą płynność łoju
skórnego (sebum) i pozwala równomierne go rozprowadzić. Nie dochodzi wówczas do zaczopowania ujść gruczołów łojowych i
powstawania zaskórników. Zawarte w oleju fitohormony, lignany hamują aktywność 5-α-reduktazy, enzymu uczestniczącego w
przekształcaniu testosteronu do dihydrotestosteronu, który powoduje łysienie u mężczyzn. Olej lniany używany jest do
pielęgnacji skóry suchej przy atopowych zapaleniu skóry, nadmiernej suchości czerwieni wargowej,
Alkohol stearylowy - stosowany miejscowo wykazuje właściwości emoliencyjne, ma zdolność zmiękczania i łagodzenia skóry.
Kwasy tłuszczowe wchodzące w skład tego składnika tworzą na skórze barierę, która skutecznie zapobiega utracie wilgoci,
jednocześnie zabezpieczając skórę przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi.
Lanolina - Emolient zatrzymujący wodę w skórze dzięki czemu zapobiega utracie wilgoci, a także usprawnia procesy naprawcze
skóry zapobiegając jej wysuszaniu.
Alantoina - wykazuje właściwości nawilżający, dzięki czemu koi przesuszoną skórę. Ponadto działa przeciwzapalnie i
regeneracyjnie, łagodząc podrażnienia i zaczerwienienia. Nadaje skórze miękkość i gładkość.
Olej kokosowy - Jest składnikiem, szczególnie korzystnym dla osób borykających się z nadmiernie przesuszoną, atopową skórą.
Wykazuje on działanie nawilżające dzięki swojemu okluzyjnemu charakterowi, a także z uwagi na zawartość ważnych kwasów
tłuszczowych takich jak kwas laurynowy o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Ponadto wygładza on szorstką skórę.

Jak stosować DERMEDIC LINUM EMOLIENT Regenerujący krem do rąk:

Sposób użycia:

Nanieść cienką warstwę kremu na dokładnie oczyszczoną skórę dłoni, delikatnie rozprowadzić. Zaleca się stosowanie po każdym myciu
rąk.

Co zawiera DERMEDIC LINUM EMOLIENT Regenerujący krem do rąk:

Skład:
AQUA, STEARYL ALCOHOL, LANOLIN, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ISOPROPYL MYRISTATE, PARAFFINUM
LIQUIDUM, GLYCERYL STEARATE CITRATE, CYCLOPENTASILOXANE, DIMETHICONOL, LINUM USITATISSIMUM SEED OIL, COCOS
NUCIFERA OIL, ALLANTOIN, MAGNESIUM CARBOXYMETHYL BETA-GLUCAN, TOCOPHERYL ACETATE, DIMETHICONE,
TRIETHANOLAMINE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
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PARFUM.
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