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ALLERGIKA Hydrolotio Sensitive Balsam nawilżający do
skóry wrażliwej 200 ml
 

Cena: 59,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent PROPHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaALLERGIKA Hydrolotio Sensitive Balsam nawilżający do skóry wrażliwej 200 mlZastosowanie balsamu na podrażnioną
skórę ALLERGIKA® - Hydrolotio Sensitive:ostry i często nawracający świąd,podrażniona skóra,suchość skóry,swędzenie i pieczenie
skóry,zaburzona funkcja bariery skórnej,Działaniepodrażniona skóra to problem, który staje się powszechną przypadłością wśród wielu z
nas – bez względu na wiek czy płeć. Szacuje się, że może dotyczyć nawet co drugiego człowieka! Warto jednak zauważyć, że wraz z
rozwojem cywilizacyjnym wokół nas pojawia się coraz więcej czynników środowiskowych, które mają negatywny wpływ na kondycję
naszej skóry.Swędzenie, pieczenie, zaczerwienienia, przesuszenie czy nadmierne złuszczanie naskórka to najczęstsze objawy, z jakimi
się borykamy. Jeszcze trudniejsza sytuacja dotyczy osób z atopowym zapaleniem skóry (AZS) , łuszczycą czy liszajami.Linia
przebadanych klinicznie dermokosmetyków ALLERGIKA® stworzona została z myślą o osobach, które mają bardzo wrażliwą skórę
wymagającą. Produktem, który warto zastosować zwłaszcza w przypadku podrażnień skóry, jest balsam ALLERGIKA® - Hydrolotio
Sensitive, który jest emulsją typu olej w wodzie (O/W).Produkt zawiera najwyższej jakości substancje aktywne, które w delikatny sposób
pielęgnują nawet najbardziej wrażliwą skórę. Balsam nawilżający do skóry wrażliwej ALLERGIKA® - Hydrolotio Sensitive jest całkowicie
pozbawiony substancji zapachowych, barwników, konserwantów, parabenów i 328 najczęstszych alergenów wyszczególnionych przez
Niemiecką Grupę Badawczą ds. Kontaktowego Zapalenia Skóry.ALLERGIKA – Hydrolotio Sensitive to dermokosmetyk, który został
przebadany klinicznieSposób użyciaPreparat najlepiej stosować rano lub w razie potrzeby częściej w ciągu dnia. Należy nakładać go
obficie kilka razy dziennie na dotknięte obszary skóry przy pierwszych oznakach swędzenia do czasu ustąpienia objawów.Po ustąpieniu
podrażnienia można profilaktycznie zastosować balsam natłuszczający do skóry wrażliwej ALLERGIKA® - Lipolotio Sensitive.W
zadbaniu o wrażliwą skórę twarzy może pomóc natomiast ALLERGIKA® - Krem to twarzy MED.Składaqua Glycerin, Stearyl
Alcohol,Caprylic Capric Triglyceride, Decyl Oleate, Laureth-9,Tocopheryl Acetate, Ceteth-20, Glyceryl Stearate, Steareth-10, Steareth-7,
Dimethicone,Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,Caprylyl Glycol, p-Anisic Acid, Sodium Hydroxide, Citric Acid, Tocopherol,
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate.
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