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DERMEDIC EMOLIENT LINUM Mydło w płynie do rąk 300ml
 

Cena: 29,97 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 ml

Postać -

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC CICATOPY Preparat do ciała intensywnie natłuszczający i w jakim celu się go stosuje?

Dermedic Linum Emolient Mydło do rąk chroniące barierę lipidową skóry o właściwościach antybakteryjnych. Wygładza i zmiękcza skórę
(Olej lniany). Zmywa brud i wszelkie zanieczyszczenia, pozostawiając uczucie świeżości i czystości. Nie wysusza skóry. Zapewnia ulgę
dla wysuszonej i napiętej skóry.

Korzyści:

Dla kogo?
Zalecane do mycia skóry rąk bardzo suchej i atopowej, również z objawami łuszczycy.

Składniki aktywne Preparatu do ciała intensywnie natłuszczającego DERMEDIC CICATOPY:

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 - Będąca mieszaniną tokoferoli, które są silnymi antyutleniaczami, które 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.
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Stearynian glicerolu - Jest szybko penetrującym skórę emolientem. Pomaga odbudować płaszcz hydrolipidowy skóry tworząc
barierę ochronną na jej powierzchni. Wykazuje właściwości okluzyjne, dzięki czemu zapobiega utracie wody przez naskórek.
Ponadto kondycjonuje, zmiękcza i wygładza skórę, a nawet pomaga zwalczać wolne rodniki.
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,

Jak stosować DERMEDIC CICATOPY Preparat do ciała intensywnie natłuszczający:

Sposób użycia:

Nanieść niewielką ilość na dłonie, myć, masować, spłukać.

Co zawiera DERMEDIC CICATOPY Preparat do ciała intensywnie natłuszczający:

Skład:
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO-GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE, PEG-7
GLYCERYL OLEATE, GLYCERIN, POLYQUATERNIUM-7, STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, LINUM USITATISSIMUM SEED OIL,
SALICYLIC ACID, PEG-120 METHYL GLUCOSDE TRIOLEATE, ALLANTOIN, CITRIC ACID, PARFUM, POTASSIUM SORBATE, SODIUM
BENZOATE.
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