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DERMEDIC LINUM EMOLIENT Żel pod prysznic, 200 ml
 

Cena: 28,48 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać żel

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC LINUM EMOLIENT Żel pod prysznic i w jakim celu się go stosuje?

Dermedic Linum Emolient Żel pod prysznic odbudowujący barierę ochronną skóry zalecany jest do codziennej higieny skóry z objawami
egzemy, w tym Atopowego Zapalenia Skóry. Wygładza i zmiękcza skórę oraz odbudowuje jej warstwę ochronną, lekko ją natłuszczając.
Można stosować od 3. roku życia.

Zapewnia ulgę wysuszonej i napiętej skórze
Przebadany klinicznie na 7 rodzajach egzemy: wyprysku kontaktowym alergicznym, z podrażnienia, łojotokowym,
pieniążkowatym, żylakowatym, potnicowym oraz Atopowym Zapaleniu skóry

Korzyści:

Delikatnie myje, nie naruszając bariery lipidowej naskórka
Nie podrażnia i nie wysusza wymagającej suchej skóry
Wygładza i zmiękcza skórę
Ma pozytywny wpływ na regenerację naskórka
Zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia i natłuszczenia
Hypoalergiczny

Dla kogo?
Zalecany do mycia skóry bardzo suchej i atopowej, również z objawami łuszczycy. Można stosować od 3. roku życia.

Składniki aktywne DERMEDIC LINUM EMOLIENT Żelu pod prysznic:

Woda termalna - Woda hipertermalna niskozmineralizowana, mająca charakter wodorowęglanowo-sodowo-krzemionkowo-
wapniowy, która swoją czystość mikrobiologiczną oraz wyjątkowo korzystny układ minerałów zawdzięcza 27 000 lat
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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.
D-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.
Olej Macadamia - Dzięki olejkowi z orzechów makadamia problemy ze skórą atopową, wrażliwą i łuszczącą się zostają
rozwiązane. Za sprawą niesamowitych właściwości olejek niweluje zaczerwienienia, zmniejsza pieczenie oraz uczucie
swędzenia. Następną zaletą jest zdolność leczenia blizn oraz rozstępów na skórze. Dzięki ekstraktom, które kojąco wpływają na
naskórek, redukuje cellulit. Ponadto poprawia sprężystość i napięcie skóry oraz hamuje procesy jej starzenia się. Wysoka
koncentracja kwasu oleopalmitynowego sprawia, że olej ten jest efektywnym wymiataczem wolnych rodników. Jest odpowiedni
do wszystkich typów skóry, ale w szczególności polecany do skóry suchej, łuszczącej się, wrażliwej i dojrzałej. Kwas
oleopalmitynowy ochrania skórę w ten sam sposób jak jej naturalne sebum. Olej dobrze się wmasowuje, szybko wchłania, działa
regenerująco, odżywczo, wygładzająco, poprawia wygląd skóry.
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,
Alantoina - wykazuje właściwości nawilżający, dzięki czemu koi przesuszoną skórę. Ponadto działa przeciwzapalnie i
regeneracyjnie, łagodząc podrażnienia i zaczerwienienia. Nadaje skórze miękkość i gładkość.

Jak stosować DERMEDIC LINUM EMOLIENT Żel pod prysznic:

Sposób użycia:

Nanieść niewielką ilość preparatu na dłonie. Delikatnie rozprowadzić na zwilżonej skórze ciała, dokładnie spłukać.

Co zawiera DERMEDIC LINUM EMOLIENT Żel pod prysznic:

Skład:
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO-GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE, PEG-7
GLYCERYL COCOATE, MACADAMIA SEED OIL, GLYCERETH-8 ESTERS, PANTHENOL, POLYQUATERNIUM-7, STYRENE/ACRYLATES
COPOLYMER, LINUM USITATISSIMUM SEED OIL, PARFUM, PEG-120 METHYL GLUCOSE TRIOLEATE, ALLANTOIN, POTASSIUM
SORBATE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID.
 

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/

