
 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 
 

DERMEDIC NORMACNE Preventi Krem dla dorosłych, 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 Preventi Krem dla dorosłych i w jakim celu się go stosuje?

DERMEDIC NORMANCE Preventi Krem nawilżająco-regenerujący do skóry trądzikowej dorosłych zawiera unikatową kompozycję
składników aktywnych opracowaną z myślą o skórze osób dorosłych zmagających się z trądzikiem. Zawarte w recepturze witaminowe
składniki aktywne wyrównują i eliminują niedoskonałości, rozświetlają koloryt naskórka i przywracają mu fizjologiczną równowagę.

Dwa innowacyjne kompleksy objęte zgłoszeniem patentowym: Veprolanum DH oraz Oxyniacyde, oddziałują na wszystkie przyczyny
powstawania trądziku osób dorosłych: utrudniają komunikację międzybakteryjną, zmniejszają ilość bakterii odpowiedzialnych za
występowanie trądziku i ograniczają tworzenie się kolonii bakteryjnych. Dezintegrują biofilm bakteryjny, a także zmniejszają produkcję
sebum i zapobiegają nadmiernemu uwalnianiu wolnych rodników. W konsekwencji zatrzymany zostaje proces zapalny, a mikrobiom
naskórka powraca do równowagi.

Objęty zgłoszeniem patentowym kompleks Veprolanum DH działa na przyczyny powstawania i zaostrzania się trądziku. Unikatowe
połączenie Resveratrolu i Hordeiny utrudnia komunikację międzybakteryjną. Dzięki temu likwiduje istniejący na naskórku biofilm
patogennych bakterii Cutibacterium acnes i zapobiega jego tworzeniu się. Dodany do kompleksu Hexylrecorcinol znacząco zmniejsza
ilość bakterii na skórze. Stan równowagi zostaje przywrócony przed substancję aktywną Dipotassium glycyrrhizinate, pochodzącą z
lukrecji gładkiej - składnik hamujący kaskadę zapalną i zapobiegający wtórnym zakażeniom bakteryjnym.

Drugi zgłoszony do opatentowania składnik, Kompleks Oxyniacyde, reguluję produkcję wolnych rodników - jedno z podstawowych, obok
bakterii, źródeł zmian zapalnych i trądzikowych w skórze. Zawarte w kompleksie Ekstrakt z tarczycy bajkalskiej, Resveratrol i Niacynamid
regulują wydzielanie sebum i przeciwdziałają utlenianiu się zawartych w nim lipidów. Zapobiegają powstawaniu stanów zapalnych oraz
chronią skórę przed zanieczyszczeniami powietrza.

Dodatkowo zastosowany kwas laurynowy pochodzący z kokosa wzmacnia działanie antybakteryjne kompleksów. Ma on też silne
właściwości odżywcze i wygładzające.

Witaminy C i E opóźniają procesy starzenia się skóry i stymulują syntezę kolagenu. Krem chroni skórę przed szkodliwym działaniem
czynników zewnętrznych, łagodzi podrażnienia oraz przyspiesza regenerację komórek naskórka. Zawiera także składniki aktywne
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działające higroskopijnie i nawilżająco.

działa antybakteryjnie
redukuje niedoskonałości
nie jest komedogenny
chroni skórę przed zanieczyszczeniami powietrza

Korzyści:

Zwalcza bakterie, nie pozwala im się ze sobą komunikować i rozbija wytworzony przez bakterie trądzikowe ochronny biofilm
Reguluje wydzielanie sebum
Działa antywolnorodnikowo
Przyspiesza gojenie zmian trądzikowych
Ogranicza powstawanie nowych zaskórników
Chroni skórę przed przesuszeniem
Chroni przed skutkami oddziaływania na skórę zanieczyszczonego powietrza

Dla kogo?
Zalecany do codziennej pielęgnacji skóry mieszanej i tłustej, ze skłonnością do zmian trądzikowych. Do stosowania na dzień.

Składniki aktywne Kremu dla dorosłych 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.
Veprolanum DH - to rewolucyjny kompleks opracowany Instytucie Badawczo-Rozwojowym Biogened i objęty zgłoszeniem
patentowym, który działa na wszystkie przyczyny powstawania i zaostrzenia zmian trądzikowych. Łączy siłę Hexylresorcinolu,
Kwasu linolenowego, Resveratrolu, Neuroprzekaźnika GABA, Dipotassium Glycyrrhizate oraz Hordeiny, zapewniając
wielopłaszczyznowe działanie. Zmniejsza ilość bakterii odpowiedzialnych za występowanie trądziku, działa przeciwzapalnie, a
także normalizuje pracę gruczołów łojowych. Ponadto zaburza komunikację międzybakteryjną oraz dezintegruje biofilm
bakteryjny.
Kompleks Oxyniacyde - stanowi barierę chroniącą skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, które obok bakterii są
źródłem zmian zapalnych i trądzikowych w skórze. Siła zastosowanych w kompleksie antyoksydantów: Resveratrolu,
Niacynamidu oraz ekstraktu z korzenia tarczycy bajkalskiej sprawia, że Oxyniacyde ogranicza produkcję wolnych rodników
zarówno tych pochodzących z czynników zewnętrznych - promieniowanie słoneczne, zanieczyszczenie powietrza, jak i
wewnętrznych – stany zapalne, zakażenia bakteryjne.
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.
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.
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.
Tokoferol - Jedną z najczęściej stosowanych w kosmetyce witamin jest witamina E, czyli mieszanina a, b, g i d-tokoferoli. Jest to
układ doskonale rozpuszczalny

w tłuszczach, praktycznie nierozpuszczalny w wodzie. Dlatego szczególnie zalecany jest do stosowania w preparatach emulsyjnych.
Tokoferole są silnymi antyutleniaczami. Wolne rodniki powstające w skórze pod wpływem naświetlania promieniami słonecznymi nie
tylko mogą powodować podrażnienia i oparzenia słoneczne, a w konsekwencji przyspieszać starzenie skóry, ale także prowadzić do
powstawania niektórych nowotworów. 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.

Resweratrol - to naturalnie występujący przeciwutleniacz, który można znaleźć między innymi w skórce winogron. Resweratrol
należy do grupy związków zwanych polifenolami, które wykazują silne działanie przeciwutleniające, dzięki czemu chronią skórę
przed wolnymi rodnikami które prowadzą do jej starzenia się. Resweratrol pomaga chronić skórę przed negatywnym wpływem
czynników zewnętrznych, w tym przed promieniowaniem UV. Ponadto Resweratrol znacząco nawilża skórę oraz odbudowuje ją
na poziomie komórkowym nasilając procesy proliferacyjne komórek. Pomaga również wyrównywać koloryt skóry.
Kwas laurynowy - Stosowany zewnętrznie może pomóc w zwalczaniu bakterii powodujących trądzik. Kwas laurynowy łączy się z
błoną bakteryjną bakterii P. acnes, zapobiegając proliferacji. Kwas laurynowy może również zmniejszać stan zapalny
spowodowany trądzikiem.
Olej kokosowy - jest doskonałym składnikiem promującym gojenie się oraz nawilżenie suchej skóry (poprzez zjawisko okluzji
ogranicza proces parowania wody ze skóry), w tym u osób ze schorzeniami takimi jak egzema. Przyczynia się on do
zmniejszenia stanu zapalnego. Ma również właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe
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.
Olej z wiesiołka - Ma właściwości zmiękczające, co oznacza, że pomaga zmiękczyć i wygładzić skórę, poprawiając jej ogólną
strukturę. Pomaga również zatrzymać przezskórną utratę wody, poprawiając nawilżenie skóry. Uważa się również, że olej z
wiesiołka rozjaśnia skórę i redukuje przebarwienia.

Sposób użycia Kremu dla Dorosłych DERMEDIC NORMACNE Preventi:

Sposób użycia:

Codziennie rano i wieczorem nanieść na oczyszczoną skórę twarzy, delikatnie wklepywać.

Co zawiera DERMEDIC NORMACNE Krem dla Dorosłych:

Skład:
AQUA, HYDROGENATED POLYDECENE, CETEARYL ALCOHOL, NIACINAMIDE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, EVENING PRIMEROSE
OIL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, ISOCETYL STEARATE, GLYCERIN, 1,2-HEXANEDIOL, PROPANEDIOL, HORDEUM VULGARE
EXTRACT, COCOS NUCIFERA OIL, CYCLOPENTASILOXANE, DIMETHICONOL, ETHYL LINOLEATE, HEXYLRESORCINOL, DIPOTASSIUM
GLYCYRRHIZATE, AMINOBUTYRIC ACID, VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT, PEG-8, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, ASCORBIC
ACID, CITRIC ACID, SCUTELLARIA BAICALENSIS ROOT EXTRACT, BORON NITRIDE, POLYACRYLAMIDE, C 13-14 ISOPARAFFIN,
LAURETH-7, BUTYLENE GLYCOL, DMDM HYDANTOIN, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM
SORBATE, DISODIUM EDTA, PARFUM.
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