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DUCRAY Kelual DS Krem kojący, 40 ml
 

Cena: 49,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać krem

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Ducray Kelual DS Krem Kojący i w jakim celu się go stosuje?

Ducray Kelual DS Krem kojący i redukujący łuszczenie się naskórka stosowany na skórę w miejscach łuszczenia się tłustych partii
twarzy (brwi, okolice nosa, powieki) oraz linii włosów, eliminuje łuszczący się naskórek i działa oczyszczająco. Stosowanie kremu dwa
razy w tygodniu w pielęgnacji podtrzymującej, pomaga zapobiec tworzeniu się nowych łusek i nawrotom podrażnienia skóry na długi
czas. Skuteczność potwierdzona po 8 tygodniach stosowania. Przeznaczony do stosowania na twarz z bardzo dobrą tolerancją na oczy.

Formuła:
Specjalnie opracowana, aby przynieść ulgę podrażnionej skórze, ta kuracja przeciw nawrotom może być stosowana w fazie ataku lub w
fazie utrzymania.
Skuteczność połączona z nieklejącą, lekką konsystencją i przyjemnym zapachem.

Zalety konsystencji:

Lekka, nieklejąca i nietłusta konsystencja
Przyjemny zapach

Korzyści:

ŁAGODZI zaczerwienienia i podrażnienia skóry
REDUKUJE łuski (cienkie płatki skóry, które odpadają)
HAMUJE nawroty*.

Dla kogo?
Młodzież, dorośli

Badania:
Skuteczność i tolerancja zabiegów są testowane pod kontrolą dermatologiczną.
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80% Łagodzenie podrażnień*
100% Eliminacja łusek*

- 100% Poprawa na koniec stosowania*

* Badanie kliniczne przeprowadzone przez 28 dni u 24 osób ze złuszczającą się skórą na twarzy: % satysfakcji po 2 tygodniach
stosowania.

Składniki aktywne Ducray Kelual DS Krem :

Kwas glikolowy - wykazuje działanie nawilżające oraz mikrozłuszczające względem skóry. Rozjaśnia przebarwienia, a ponadto
nasila procesy syntezy kolagenu oraz regeneracji naskórka pobudzając aktywność fibroblastów.
Bisabolol - przeciwdziała podrażnieniom, chroniąc skórę przed codziennymi uszkodzeniami. Stymuluje procesy naprawcze skóry
oraz wspomaga proces gojenia. Przywraca skórze jędrność nawilżając ją. Dodatkowo wykazuje właściwości antyoksydacyjne,
dzięki czemu uczestniczy w procesie zwalczania wolnych rodników.
Tokoferol - jest skutecznym przeciwutleniaczem, który zwalczając wolne rodniki hamuje procesy starzenia się wywołane np.
promieniowaniem UV. Ponadto zapobiega on utlenianiu się cennych składników tłuszczowych zawartych w kosmetykach.
Wyciąg z owoców palmy Sabałowej - znany z tego, że zmniejsza aktywność gruczołów łojowych, dzięki czemu ogranicza
przetłuszczanie się skóry. Jest on stosowany w pielęgnacji skóry skóry trądzikowej i tłustej, również dzięki swoim
właściwościom przeciwzapalnym. Hamuje enzymy prozapalne, dzięki czemu może być stosowany dla skóry skłonnej do
podrażnień. Ma zdolność do absorpcji i zatrzymania wilgoci w skórze, co wpływa na odpowiedni poziom jej nawilżenia i zdrowy
wygląd
Pirokton olaminy - to składnik aktywny, który jest często stosowany w leczeniu problemów skórnych. Ma silne działanie
antybakteryjne, przeciwzapalne i przeciwgrzybicze. Stosuje się go w leczeniu łojotokowego zapalenia skóry, czy łuszczenia się
skóry. Składnik ten zmniejsza zaczerwienienia, łuszczenie, uczucie pieczenia i świąd skóry
Kwas Glicyretynowy (enoxolon) - wykazuje znaczące działanie przeciwzapalne, gdy jest stosowany miejscowo. Łagodzi uczucie
swędzenia i ogranicza odruch drapania.

Jak stosować Ducray Kelual DS Krem:

Sposób użycia:

1. faza aktywna: nakładać krem Kelual DS rano i wieczorem przez 2 tygodnie, po delikatnym umyciu twarzy produktami przeznaczonymi
do pielęgnacji.
2. faza podtrzymująca: nakładać Kelual DS. krem dwa razy w tygodniu.

Co zawiera Ducray Kelual DS Krem :

Skład:

WATER (AQUA).CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE.DIMETHICONE. DICAPRYLYL ETHER. CETEARYL ALCOHOL. LACTAMIDE MEA.
GLYCOLIC ACID. GUANIDINE CARBONATE. GLYCERYL STEARATE. POLYMETHYL METHACRYLATE, CETEARETH-33. BISABOLOL.
ETHANOLAMINE. GLYCYRRHETINIC ACID. PIROCTONE OLAMINE. SERENOA SERRULATA FRUIT EXTRACT. SODIUM CHLORIDE.
TETRASODIUM EDTA. TOCOPHEROL.
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