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DERMEDIC NORMACNE Therapy Krem Ultranawilżający, 40
ml
 

Cena: 50,05 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać krem

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC NORMACNE Therapy Ultranawilżający krem i w jakim celu się go stosuje?

DERMEDIC NORMACNE Therapy Ultranawilżający krem wspierający farmakoterapię zalecany jest do dziennej pielęgnacji
uzupełniającej w terapii trądziku. Intensywnie i dogłębnie nawilża, co przynosi skórze natychmiastowe odczucie złagodzenia podrażnień.
Działa przeciwtrądzikowo.

Zwiększa poziom nawilżenia - biozgodne ze skórą składniki aktywne pochodzenia naturalnego podnoszą poziom NMF (Natural
Moisturizing Factor) w skórze, czyli stopień jej nawilżenia. Zapobiegają transepidermalnej utracie wody, dzięki czemu przynoszą
odczucie głębokiego i długotrwałego nawilżenia.

Poprawia elastyczność i kondycję skóry dojrzałej - antyoksydacyjny kompleks Oxynex K wraz z Niacynamidem wzmacniają naturalną
barierę naskórka i chronią go przed wolnymi rodnikami oraz szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych na DNA komórek.
Zapobiegają fotostarzeniu się skóry.

Zmniejsza trądzikowe zmiany zapalne, takie jak wykwity i nacieki o charakterze zaplnym - innowacyjny, objęty zgłoszeniem patentowym
kompleks NIACESTRE, oparty na połączeniu Niacynamidu i estrów etylowych niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych
Omega 3 i Omega 6, reguluje pracę gruczołów łojowych i odblokowuje pory. Ogranicza to powstawanie nowych zaskórników i zmian
zapalnych oraz zmniejsza te istniejące. Przyspiesza wchłanianie się trądzikowych wyprysków, w konsekwencji ogranicza rozwój
pozapalnych przebarwień i zmniejsza istniejące.

Finalny produkt jest niekomedogenny, nie pozostawia tłustego filmu, zmniejsza ogniska trądzikowych zmian zapalnych, zwęża
rozszerzone pory, minimalizuje przebarwienia potrądzikowe i doskonale się wchłania.

Korzyści:

Zmniejsza ogniska trądzikowych zmian zapalnych
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Zwęża rozszerzone pory
Minimalizuje przebarwienia potrądzikowe
Przynosi natychmiastowe odczucie złagodzenia podrażnień
Intensywnie i dogłębnie nawilża
Poprawia elastyczność i kondycję skóry
Wzmacnia naturalną barierę naskórka
Niekomedogenny
Hypoalergiczny z wodą termalną

Dla kogo?
Zalecany do codziennej pielęgnacji wrażliwej skóry mieszanej i tłustej. Zalecany dla osób w trakcie terapii retinoidami i podczas
antybiotykoterapii.

Składniki aktywne Ultranawilżającego kremu DERMEDIC NORMACNE Therapy:

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.
Gliceryna + DubDiol - Specjalny układ synergicznie działających składników nawilżających, chroni skórę przed odwodnieniem i
przesuszeniem.
Phytoskwalan - Roślinny skwalan to naturalny emolient o licznych właściwościach kosmetycznych: zwiększa miękkość i
elastyczność skóry, odbudowuje płaszcz lipidowy i przywraca jego właściwości ochronne, nawilża, chroni przed przenikaniem
szkodliwych składników środowiskowych, ma własności przeciwutleniające, odżywia i natłuszcza skórę, tworzy na powierzchni
film ochronny. Jako składnik spoiwa międzykomórkowego, wpływa na utrzymanie odpowiedniej, ciekłej struktury wodno-
lipidowej, która zapewnia właściwe nawodnienie skóry. Dodatkowo wykazuje działanie ochronne przed bakteriami, grzybami
oraz promieniowaniem UV. Skwalan działa nawilżająco, wzmacnia naturalną barierę lipidową skóry, lekko natłuszcza.

Sprzyja również gojeniu drobnych uszkodzeń skóry i łagodzi stany zapalne. Ważną funkcją skwalanu jest zwiększanie
przeznaskórkowego transportu składników aktywnych w głąb skóry. Jest to surowiec hipoalergiczny: zgodnie z badaniami nawet w
stężeniu 100% nie powoduje podrażnienia skóry. Jest wskazany do cer bardzo wrażliwych, które nie tolerują naturalnych olejów
roślinnych. Zalicza się go do składników o niewielkiej komedogenności (niezatykających porów).

Kwas hialuronowy - utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia w skórze. Powoduje, że skóra jest mocna i pozostaje w doskonałej
kondycji. Kosmetyki z kwasem hialuronowym dogłębnie nawilżają, opóźniają proces starzenia, pomagają tkankom skórnym
odzyskać lepszą sprężystość.
Witamina PP - inaczej zwana Niacynamidem lub nikotynamidem, jest formą witaminy B-3, niezbędnego składnika odżywczego.
Niedobór witaminy B-3 może prowadzić do zaburzeń skóry. Stosowany miejscowo niacynamid może pomóc w leczeniu
niektórych chorób skóry, w tym trądziku i egzemy. Niacynamid pomaga budować keratynę, rodzaj białka dbającego o jędrną i
zdrową skórę. Niacynamid może pomóc Twojej skórze odbudować barierę ceramidową (lipidową), co z kolei może pomóc w
utrzymaniu wilgoci. Jest to korzystne dla wszystkich rodzajów skóry, zwłaszcza jeśli masz egzemę lub skórę dojrzałą.
Niacynamid zmniejsza stan zapalny, dzięki czemu przyczynia się do złagodzenia zaczerwienienia spowodowanego egzemą,
trądzikiem i innymi stanami zapalnymi skóry. Niacynamid pomaga budować komórki w skórze, jednocześnie chroniąc je przed
stresem środowiskowym, takim jak światło słoneczne, zanieczyszczenia i toksyny.
Oxynex K - Kompleks witamin C i E. Wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne. Chroni przed szkodliwym działaniem
czynników zewnętrznych. 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. Witamina C jest wyjątkowo skutecznym przeciwutleniaczem. Pomaga wyrównać
koloryt skóry zapobiegając hiperpigmentacji. Ponadto dzięki swoim właściwością antyoksydacyjnym hamuje ona procesy
zapalne oraz uszkodzenia skóry wywołane aktywnością wolnych rodników. Wyrównuje drobne linie na skórze nadając twarzy
"pełen" wygląd. a także redukuje cienie pod oczami. Promuje syntezę kolagenu, który stanowi "rusztowanie" dla zdrowej skóry
utrzymując ją napiętą.
Betaina (Natural Extract AP) - Działa jako wyjątkowo delikatny środek nawilżający do skóry, dzięki swojej specyficznej strukturze
sprawia, że skóra jest jedwabiście gładka w dotyku. Sugeruje się, że pomaga wyrównywać koloryt skóry, a ponadto ma
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właściwości osmolityczne, czyli równoważy nawilżenie skóry w zależności od jej zapotrzebowania i pomaga chronić ją przed
czynnikami zewnętrznymi. Naturalna betaina występująca we wszystkich żywych organizmach, odpowiedzialna za prawidłową
gospodarkę wodną. Wpływa na proces przemieszczania się wody pomiędzy komórką a otaczającym ją środowiskiem.
Jednowodna trójmetylglicyna, zwana również betainą cukrową. Doskonale sprawdza się jako substancja nawilżająca, skutecznie
redukuje podrażnienia wywołane przez środki powierzchniowo czynne. Ułatwia wprowadzanie alfa-hydroksykwasów (AHA),
zmniejsza napięcie powierzchniowe.
Kwas cytrynowy - działa poprzez złuszczanie górnej warstwy martwych komórek naskórka, aby oczyścić pory, wyrównać koloryt
skóry oraz zmiękczyć i wygładzić skórę. Wyrównuje on również pH skóry.
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.
Witamina C - jest wyjątkowo skutecznym przeciwutleniaczem. Pomaga wyrównać koloryt skóry zapobiegając hiperpigmentacji.
Ponadto dzięki swoim właściwością antyoksydacyjnym hamuje ona procesy zapalne oraz uszkodzenia skóry wywołane
aktywnością wolnych rodników. Wyrównuje drobne linie na skórze nadając twarzy "pełen" wygląd. a także redukuje cienie pod
oczami. Promuje syntezę kolagenu, który stanowi "rusztowanie" dla zdrowej skóry utrzymując ją napiętą.

Sposób użycia Ultranawilżającego kremu DERMEDIC NORMACNE Therapy:

Sposób użycia:

Nanieść na twarz, szyję i dekolt równomierną warstwę preparatu i pozostawić do wchłonięcia.

Co zawiera DERMEDIC NORMACNE Therapy Ultranawilżający krem:

Skład:
AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, METHYLPROPANEDIOL, ETHYL LINOLENATE, ETHYL LINOLEATE, ETHYL
OLEATE, ETHYL PALMITATE, ETHYL STEARATE, SODIUM HYALURONATE, BETAINE, CETYL ALCOHOL, SQUALANE, SORBITOL, SODIUM
PCA, SODIUM LACTATE, CAPRYLYL GLYCOL, NIACINAMIDE, PEG-8, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, ASCORBIC ACID, CITRIC
ACID, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, TRIETHANOLAMINE, POLYACRYLAMIDE, C 13-14 ISOPARAFFIN,
LAURETH-7, DMDM HYDANTOIN, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM, CI
19140.42090.
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