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DERMEDIC SUNBRELLA Chłodzący balsam po opalaniu, 200
ml
 

Cena: 35,45 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać balsam

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC SUNBRELLA Chłodzący balsam po opalaniu i w jakim celu się go stosuje?

DERMEDIC SUNBRELLA Chłodzący Balsam po opalaniu skutecznie pielęgnuje skórę, szczególnie po opalaniu. Starannie opracowana
formuła balsamu przywraca komfort skórze i zapewnia uczucie chłodzenia po ekspozycji na słońce.

Gliceryna regeneruje i odżywia skórę i wraz z Xpertmoist kompleksowo ją nawilża.

Oleum Amygdalae - olej ze słodkich migdałów, dzięki bogactwu witamin i kwasów tłuszczowych, działa odżywczo na skórę, wygładza ją i
łagodzi podrażnienia. Jest doskonale tolerowany przez wyjątkowo wrażliwą skórę.

Alantoina - usuwa spękania i szorstkość skóry, łagodzi podrażnienia.

Szybko się wchłania
Jest doskonale tolerowany przez wyjątkowo wrażliwą skórę
Można stosować u dzieci powyżej 3. roku życia

Korzyści:

Doskonale chłodzi, nawilża i wygładza skórę
Ogranicza utratę wody z naskórka
Łagodzi podrażnienia, usuwa spękania i szorstkość
Nie brudzi odzieży
Hypoalergiczny
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Dla kogo?
Zalecany do skóry wrażliwej, suchej, bardzo suchej i odwodnionej, szczególnie po ekspozycji na słońce.

Składniki aktywne DERMEDIC SUNBRELLA Chłodzącego balsamu po opalaniu:

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.
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.
 Olejek migdałowy - Chroni skórę przed promieniowaniem UV i wspomaga regenerację skóry po uszkodzeniach słonecznych.
Stosowany w terapii suchej skóry, również schorzeń takich jak egzema i łuszczyca. Wyrównuje koloryt skóry oraz zmiękcza i koi
skórę w stanie zapalnym. Posiada działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Zawarte w oleju retinoidy mogą wspomagać
walkę ze niedoskonałościami i pobudzać odnowę komórek skóry. Stosowanie olejku migdałowego na skórę jest doskonałą
techniką zatrzymywania wilgoci i nadawania skórze zdrowego blasku.
Alantoina - Jest substancją łagodzącą, przeciwzapalną i naprawczą, która stymuluje podziały komórkowe w celu pobudzenia
odnowy i naprawy naskórka. Łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia skóry, nawilża, zmiękcza i wygładza naskórek, a także
zapewnia ochronę przed niekorzystnym wpływem środowiska i posiada właściwości zwalczające wolne rodniki. Jest bardzo
dobrze tolerowana oraz nie jest komedogenna. Szczególnie zalecana jest w pielęgnacji skóry trądzikowej, skóry z łuszczycą i
egzemą oraz skóra skłonna do podrażnień i uczuleń, a także drobnych skaleczeń, powierzchownych oparzeń, podrażnień i otarć
naskórka.
Sok z liści aloesu - Stosowany zewnętrznie przenika do wewnętrznych tkanek organizmu. Ze względu na swoje właściwości
kojące i nawilżające jest wykorzystywany w produktach do regeneracji i pielęgnacji skóry w przypadku oparzeń słonecznych,
stanów zapalnych i po ukąszeniach owadów. Dodatkowo, ponieważ aloes ma właściwości przeciwzapalne, wspomaga gojenie
się ran, oparzeń i skaleczeń. Wspiera również regenerację komórek i ma działanie przeciwbólowe. Aloes spowalnia proces
starzenia się skóry, dlatego jest wykorzystywany produktach do pielęgnacji skóry, aby zachować jej młodość i elastyczność.
Nawet najbardziej delikatna skóra może skorzystać ze stosowania aloesu, ponieważ zapewnia on ochronę bez podrażniania.
Prolina + Alanina + Seryna - Zapewniają skórze odpowiedni poziom nawilżenia wspomagając regenerację.
Xpertmoist - To molekularny film, zawierający składniki aktywne o działaniu intensywnie nawilżającym oraz regenerującym.
Ogranicza on przeznaskórkową utratę wody oraz jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę , przywraca jej prawidłowy poziom
nawilżenia. Wspomaga naturalne właściwości bioprotekcyjne skóry.
Octan tokoferolu - to witamina E w formie estrowej, która warunkuje mniejsze tłuszczenie się. Jest bardzo skutecznym
przeciwutleniaczem, który zwalczając wolne rodniki hamuje procesy starzenia się wywołane np. promieniowaniem UV. Ponadto
zapobiega utlenianiu się cennych składników tłuszczowych zawartych w kosmetykach.

Jak stosować DERMEDIC SUNBRELLA Chłodzący balsam po opalaniu:

Sposób użycia:

Nanieść równomiernie na skórę, delikatnie wmasować.

Co zawiera DERMEDIC SUNBRELLA Chłodzący balsam po opalaniu:

Skład:
AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, HYDROGENATED POLYDECENE, GLYCERIN, METHYLPROPANEDIOL, ISOCETYL STEARATE,
DECYL ISOSTEARATE, ISOSTEARYL ISOSTEARATE, PROPYLENE GLYCOL, CETYL ALCOHOL, SODIUM ACRYLATES COPOLYMER,
LECITHIN, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, MENTHYL PCA, PSEUDOALTERMONAS FERMENT EXTRACT, XANTHAN GUM, PROLINE,
ALANINE, SERINE, SODIUM PHOSPHATE, SODIUM HYDROXIDE, CAPRYLYL GLYCOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM, TOCOPHERYL
ACETATE, ALLANTOIN, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, CITRIC ACID, PHENOXYETHANOL.
 

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/

