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DERMEDIC SUNBRELLA Krem ochronny SPF50+ do skóry z
problemami naczyniowymi, 50 ml
 

Cena: 35,64 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC SUNBRELLA Krem ochronny SPF50+ do skóry wrażliwej i naczynkowej i w jakim celu się go stosuje?

DERMEDIC SUNBRELLA Krem ochronny SPF50+ przeznaczony jest do przeciwsłonecznej ochrony skóry wrażliwej i naczynkowej.

4 RAYS SPECTRUM PROTECT - szerokopasmowy mechanizm ochronny, którego działanie polega na rozproszeniu i odbiciu promieni
słonecznych, pochłonięciu energii światła słonecznego oraz neutralizacji skutków działania promieniowania widzialnego i
podczerwonego. Nowy układ filtrów zapewnia skuteczną i długotrwałą ochronę przed promieniowaniem UV, VL i IR.

Physavie ogranicza negatywne skutki działania promieniowania IR, wykazuje działanie przeciwzapalne, zwiększa biosyntezę kolagenu
oraz ogranicza powstawanie wolnych rodników.

Wzmacnia naczynia krwionośne (ekstrakt z arniki górskiej, oczaru, kasztanowca, winorośli)
Chroni DNA komórek skóry

Korzyści:

Zapewnia skuteczną i długotrwałą ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB – SPF 50+ oraz VL i IR
Uszczelnia i zmniejsza kruchość naczyń krwionośnych
Działa przeciwrumieniowo
Fotostabilny, wodoodporny
Hypoalergiczny

Dla kogo?
Zalecany do skóry z problemami naczyniowymi - ochrona przed promieniowaniem UVA, UVB, VL i IR w trakcie ekspozycji na słońce.
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Składniki aktywne DERMEDIC SUNBRELLA Kremu ochronnego SPF50+ do skóry wrażliwej i naczynkowej:

Ekstrakt z kasztanowca - Jest bogaty w saponiny, do których należy między innymi escyna, związek aktywny zmniejszający
kruchość naczyń krwionośnych. Ponadto ma on silne właściwości wymiatające wolne rodniki, dzięki czemu pomaga chronić
komórki przed szkodliwym działaniem aktywnych form tlenu. Dodatkowe działanie ochraniające naczynia krwionośne
zapewniają mu antyoksydacyjne flawonoidy, do których zalicza się np. kwercetyna.
Ekstrakt z Arniki - Jest to roślina obfitująca w fitosterole, kwasy tłuszczowe i aminy. Ekstrakty z łatwością przenikają przez
naskórek i docierają do naczyń włosowatych, które następnie kurczą się oraz zostają umocnione. Jeśli dojdzie do uszkodzenie
naczynia, osocze nie ma możliwości przedostania się do jam ciała dzięki wzmocnionym ściankom. Taki zabieg jest skuteczny w
leczeniu skóry z rozszerzonymi naczyniami włosowatymi. W konsekwencji, usprawniony zostaje przepływ krwi, zmniejszają się
stany zapalne i zaczerwienienia, wyciszają podrażnienia, uszkodzenia. Ograniczony zostaje dyskomfort skóry, opuchliznę i
obrzęki.
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.
Physavie - Zmniejsza szkodliwe działanie promieniowania podczerwonego, a także rozwój reakcji zapalnych. Przyczynia się do
wzrostu produkcji kolagenu, dzięki czemu chroni skórę przed fotostarzeniem i starzeniem termicznym, a ponadto ochrania przed
powstaniem przebarwień wywołanych działaniem promieni słonecznych. Stymuluje produkcję enzymów w keratynocytach
odpowiedzialnych za redukcję wolnych rodników powstałych w wyniku ekspozycji na światło widzialne.
Ekstrakt z oczaru wirginijskiego - Od dawna był stosowany ze względu na swoje ściągające i przeciwzapalne korzyści. Garbniki
zawarte w oczarze wirginijskim są silnymi antyoksydantami. Przeciwutleniacze te neutralizują wolne rodniki znajdujące się na
skórze, powstałe w wyniku działania czynników środowiskowych, takich jak zanieczyszczenia, i zapewniają właściwości
przeciwzapalne, takie jak redukcja zaczerwienień. Ekstrakt ma właściwości kojące i przeciwzapalne. Pomaga skórze z łagodnymi
podrażnieniami lub zaczerwienieniami i pomaga zmniejszyć stany zapalne.
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.

Jak stosować DERMEDIC SUNBRELLA Krem ochronny SPF50+ do skóry wrażliwej i naczynkowej:

Sposób użycia:

Nanieść równomiernie na skórę co najmniej 15 minut przed ekspozycją na słońce. Stosować wielokrotnie w ciągu dnia, a także po
każdym kontakcie z wodą.

Co zawiera DERMEDIC SUNBRELLA Krem ochronny SPF50+ do skóry wrażliwej i naczynkowej:

Skład:
AQUA, OCTOCRYLENE, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, COCOS
NUCIFERA OIL, C12-15 ALKYL BENZOATE, CYCLOHEXASILOXANE, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, METHYLENE BIS-
BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL (NANO), DECYL GLUCOSIDE, PROPYLENE GLYCOL, XANTHAN GUM, STEARYL
ALCOHOL, GLYCERIN, TITANIUM DIOXIDE (NANO), HYDROGENATED POLYDECENE, POLYHYDROXYSTEARIC ACID, ALUMINA,
DIMETHICONE, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, POLYACRYLAMIDE, C13-14 ISOPARAFFIN, LAURETH-7,
PHYSALIS ANGULATA EXTRACT, CAPRYLIC/CAPRIC TRYGLICERIDE, TOCOPHEROL, HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF EXTRACT,
AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT, VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT, HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT, ARNICA MONTANA
FLOWER EXTRACT, HEDERA HELIX EXTRACT, PHENOXYETHANOL, STEARIC ACID, BIS-ETHYLHEXYL HYDROXYDIMETHOXY
BENZYLMALONATE, ALLANTOIN, DEHYDROACETIC ACID, BENZYL ALCOHOL, PARFUM, BENZYL SALICYLATE, LINALOOL,
CITRONELLOL, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE.
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