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DERMEDIC HYDRAIN 2 Krem nawilżający o przedłużonym
działaniu, 50 ml
 

Cena: 21,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Dermokosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC HYDRAIN 2 Krem nawilżający o przedłużonym działaniu i w jakim celu się go stosuje?

Dermedic Hydrain2 Krem nawilżający o przedłużonym działaniu to krem o potrójnym działaniu nawilżającym bezpośrednio wiąze i
zatrzymuje cząsteczki wody w głębokich warstwach naskórka oraz hamuje jej parowanie z powierzchni skóry. Łagodzi podrażnienia
spowodowane czynnikami zewnętrznymi. W widoczny sposób zmniejsza zaczerwienienia i wygładza naskórek. Neutralizuje wolne
rodniki.

Korzyści:

 Wiąże i zatrzymuje cząsteczki wody w głębokich warstwach naskórka
 Hamuje parowanie wody z powierzchni skóry
 Łagodzi podrażnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi
 Zmniejsza zaczerwienienia i wygładza naskórek
 Neutralizuje wolne rodniki
 Produkt hypoalergiczny

Dla kogo?
Do pielęgnacji skóry odwodnionej, suchej, wrażliwej, nietolerującej tradycyjnych kosmetyków. Może być stosowany także do pielęgnacji
skóry z trądzikiem różowatym i pospolitym.

Składniki aktywne Kremu nawilżającego o przedłużonym działaniu DERMEDIC HYDRAIN 3:

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
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doskonałym środkiem na skórę spierzchniętą i zrogowaciałą, zwłaszcza na łokciach i kolanach.
Gliceryna + DubDiol - Specjalny układ synergicznie działających składników nawilżających, chroni skórę przed odwodnieniem i
przesuszeniem.
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.
Witamina E - 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.
Mocznik - to substancja występująca naturalnie w naszym organizmie. Jest on jedną z istotnych składowych NMF (Natural
Moisturizing Factor) - naturalnego czynnika nawilżającego skóry, który odpowiada za właściwe nawodnienie warstwy rogowej
naskórka. W kosmetyce i farmaceutyce związek ten od dawna jest wykorzystywany jako składnik o właściwościach silnie
nawilżających i lekko złuszczających. Mocznik zastosowany w stężeniu poniżej 10% pełni funkcję składnika nawilżającego,
zmiękczającego oraz zwiększającego przenikanie składników aktywnych w głąb skóry. W stężeniach powyżej 10% działa
złuszczająco, reguluje rogowacenie naskórka, zmiękcza skórę oraz zwiększa przepuszczalność warstwy rogowej naskórka,
dzięki czemu ułatwia wnikanie składników aktywnych w głębsze warstwy skóry. Mocznika używa się w preparatach
nawilżających, likwidujących szorstkość skóry, zmiękczających i złuszczających, jak również w specyfikach do leczenia
chronicznie suchej skóry, łuszczycy oraz rogowacenia przymieszkowego.
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.
Parafina ciekła - dzięki swoim właściwością okluzyjnym doskonale spełnia się w roli emolienta i substancji nawilżającej skórę.
lycacil-L (Jodopropynyl butylcarbamate) - Pochodna jodu. Likwiduje przyczyny powstawania niedoskonałości skóry. Chroni
kosmetyk przed wtórnym zakażeniem mikroorganizmami.

Sposób użycia Kremu nawilżającego o przedłużonym działaniu DERMEDIC HYDRAIN 3:

Sposób użycia:

Stosować rano i wieczorem, a w razie potrzeby częściej, na twarz, szyję i dekolt.

Co zawiera Krem nawilżający o przedłużonym działaniu DERMEDIC HYDRAIN 3:

Skład:
AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, METHYLPROPANEDIOL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CYCLOPENTASILOXANE,
DIMETHICONE, UREA, PEG-100 STEARATE, GLYCERYL STEARATE, CETYL ALCOHOL, STEARIC ACID, TOCOPHERYL ACETATE,
TRIETHANOLAMINE, ACRYLATES / C 10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, XANTHAN GUM, DMDM HYDANTOIN,
IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, EDTA, PARFUM.
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