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AMADERM Balsam nawilżający 400 ml
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 ml

Postać -

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z
O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaAMADERM Balsam nawilżający 400 mlAMADERM Balsam nawilżający to delikatny preparat do ciała przeznaczony do
pielęgnacji skóry suchej, szorstkiej i odwodnionej. Optymalne połączenie składników aktywnych zapewnia długotrwałe nawilżenie, a
także wygładza i zmiękcza skórę. Wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, zabezpieczając ją przed podrażnieniami, łagodzi
zaczerwienienia. Delikatnie natłuszcza, przez co skóra staje się miękka w dotyku, a także poprawia sprężystość i elastyczność . Dzięki
lekkiej konsystencji balsam łatwo się rozprowadza i szybko wchłania, nie pozostawiając uczucia lepkości. Receptura balsamu została
skomponowana wyłącznie z naturalnych składników z myślą o wrażliwej i delikatnej skórze.DziałanieSkutecznie działanie balsamu
AMADERM zapewnia wyjątkowe połączenie wysokiej jakości składników aktywnych:Mocznik - w stężeniu 1,5% odpowiada za
nawodnienie warstwy rogowej naskórka. Intensywnie i trwale wiąże wodę w skórze. Głęboko nawilża oraz zapobiega nadmiernej utracie
wilgoci. Doskonale zmiękcza zrogowaciały naskórek.Pantenol - łagodzi, regeneruje podrażnioną skórę, uelastycznia ją, chroni przed
powstawaniem kolejnych podrażnień.Tokoferol - pochodne witaminy E - ma silnie działanie przeciwutleniające i ochronne. Wiąże wilgoć
w warstwie rogowej skóry, działa odnawiająco. Działa przeciwzapalnie. Łagodzi szkody wywołane przez promieniowanie UV. Wyraźnie
wygładza skórę.Mleczan sodu - regulator pH i naturalny składnik nawilżający (NMF), pozwalający na wiązanie wody w naskórku.
Zapobiega wysuszaniu skóry. Zmiękcza warstwę rogową naskórka, a także złuszcza ten zrogowaciały.Masło z nasion kakaowca
prawdziwego - łagodzi podrażnienia wywołane czynnikami zewnętrznymi, jest bezpieczne dla alergików i dzieci – nie uczula. Działa
idealnie na rozstępy u kobiet w ciąży.Olej ze słodkich migdałów - jest to olej wyjątkowo łagodny dla skóry, dzięki czemu polecany jest do
pielęgnacji każdego typu skóry, w szczególności dziecięcej, podrażnionej, alergicznej oraz suchej i atopowej . Idealnie natłuszcza,
odżywia, regeneruje, wygładza i chroni.Sposób użyciaNałożyć cienką warstwę na oczyszczoną i osuszoną skórę ciała i wmasować do
całkowitego wchłonięcia preparatu. Stosować 1-2 razy dziennie lub według potrzeb.SkładAqua, Caprylic/Capric,Triglyceride, Isopropyl
Myristate, Sorbitan Stearate, Sodium Lactate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Olea Europaea , Fruit Oil, Sorbitol, Dimethicone, Polysorbate
60, Urea, Panthenol, Lactic Acid, Theobroma Cacao Seed Butter, Silica, Tocopherol, Cetearyl Alcohol, Xanthan Gum, Glyceryl Stearate,
Allantoin, Potassium Sorbate, Parfum.
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