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DERMEDIC NORMACNE Preventi Żel Antybakteryjny, 200 ml
 

Cena: 25,57 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać żel

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC NORMACNE Preventi Żel Antybakteryjny i w jakim celu się go stosuje?

DERMEDIC NORMACNE Preventi Antybakteryjny Żel do Mycia skutecznie oczyszcza nie powodując podrażnień. Działa
przeciwtrądzikowo. Ogranicza wydzielanie sebum.

Korzyści:

Skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia, nie powodując podrażnień
Działa antybakteryjnie
Reguluje pracę gruczołów łojowych, zapobiegając tworzeniu nowych zmian trądzikowych
Ma właściwości antyseptyczne (zapobiegające zakażeniom)
Nie pozostawia uczucia ściągnięcia
Nie zawiera alkoholu
Hypoalergiczny

Dla kogo?
Zalecany do codziennego oczyszczania skóry mieszanej i tłustej, ze skłonnością do zmian trądzikowych. Polecany również do mycia
pleców.

Składniki aktywne Żelu Antybakteryjnego DERMEDIC NORMACNE Preventi:

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.
Ekstrakt z Zielonej Herbaty - Wyciąg z zielonej herbaty to ważny surowiec kosmetyczny
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o wszechstronnych zastosowaniach. Wchodzi w skład wielu linii produktów kosmetycznych, ponieważ hamuje aktywność enzymu
kolagenazy, który odpowiada za rozpad kolagenu w skórze. Ta zdolność w połączeniu z silnym działaniem przeciwutleniającym sprawia,
że wyciąg z zielonej herbaty jest idealnym składnikiem produktów opóźniających starzenie. Jako skuteczny środek przeciwzapalny,
wyciąg z zielonej herbaty znajduje często zastosowanie w kosmetykach przeznaczonych do pielęgnacji delikatnej i podrażnionej skóry,
na którą działa kojąco, nadając jej równocześnie jedwabistą gładkość. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega także uszkodzeniom skóry,
do których dochodzi pod wpływem długotrwałej ekspozycji na promieniowanie UVB. Uważa się ponadto, że chroni skórę przed
nowotworami. Z tego powodu jest chętnie wykorzystywany w kosmetykach do opalania z filtrem przeciwsłonecznym. Stosowany
zewnętrznie przyspiesza metabolizm w komórkach skóry, pobudza spalanie tłuszczu i usuwanie toksyn.

Cynkowa sól kwasu L-PCA - Kwas L-PCA jest otrzymywany w procesie cyklizacji kwasu glutaminowego. Cynk znany jest z tego,
że hamuje działanie enzymu przyspieszającego produkcję dihydroksytestosteronu - hormonu kontrolującego aktywność
gruczołów łojowych (cynk hamuje aktywność 5-alfa reduktazy w skórze łojotokowej). Redukuje nadmierne wydzielanie sebum,
łagodzi podrażnienia i stany zapalne skóry.
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.
Betaina - 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 właściwości osmolityczne,
czyli równoważy nawilżenie skóry w zależności od jej zapotrzebowania i pomaga chronić ją przed czynnikami zewnętrznymi.

Sposób użycia Żelu Antybakteryjnego DERMEDIC NORMACNE Preventi:

Sposób użycia:

Stosować rano i wieczorem. Niewielką ilość żelu nanieść na zwilżoną wodą skórę twarzy. Delikatnie masować, następnie dokładnie
spłukać wodą.

Co zawiera DERMEDIC NORMACNE Preventi Żel Antybakteryjny:

Skład:
AQUA, AMMONIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, PEG-120
METHYL GLUCOSE TRIOLEATE, CAPRYLYL GLYCOL, ZINC PCA, GLYCERIN, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, CITRIC ACID,
DISODIUM EDTA, DMDM HYDANTOIN, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, PARFUM, PROPYLENE GLYCOL, BENZOIC ACID,
POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE.
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