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AVENE XERACALM A.D krem uzupełniający lipidy 400 ml
 

Cena: 89,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 ml

Postać -

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

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaAVENE XERACALM A.D krem uzupełniający lipidy 400 mlPrzeznaczony do bardzo suchej skóry, skóry skłonnej do atopii i do
świądu.Krem uzupełniający lipidy odżywia bardzo suchą skórę i łagodzi uczucie swędzenia.Polecany do pielęgnacji skóry niemowląt,
dzieci i dorosłych.POTRZEBA SKÓRY / WŁOSÓWSwędzenie skóry, Skóra sucha, Skóra bardzo sucha i skłonna do atopiiDziałanieKrem
uzupełniający lipidy został opracowany z myślą o pielęgnacji bardzo suchej i umiarkowanie suchej skóry niemowląt, dzieci i dorosłych:
skóra skłonna do atopii, skóra skłonna do podrażnień i świądu, które są wynikiem przesuszenia i naturalnie suchej skóry.Stworzony
zgodnie z koncepcją „sterylnego kosmetyku”: bez substancji zapachowych, zawiera składniki aktywne wyselekcjonowane ze względu na
swoją skuteczność i brak szkodliwego działania.DZIAŁANIE PRODUKTUPrzeciw świądowi, UkojenieProdukt oparty jest na
wieloskładnikowej, innowacyjnej formule*: Imodulia®: biotechnologiczny składnik aktywny opracowany przez Laboratoria
Dermatologiczne Pierre Fabre, rezultat 12 lat badań naukowych. Zmniejsza uczucie swędzenia wywołane suchością skóry, łagodzi
zaczerwienia i podrażnienia spowodowane nad reaktywnością skóry, przywraca funkcje ochronne skóry. CEROMEGA: regeneruje i
odżywia skórę, pomaga odbudować ochronny płaszcz hydrolipidowy. Źródlana woda termalna Avène koi, łagodzi uczucie dyskomfortu i
zmiękcza skórę. Skóra jest ukojona, odżywiona i odzyskuje komfort. Uczucie swędzenia mija bezpowrotnie.*Zgłoszenie
patentowe.Sposób użyciaBADANIA KLINICZNEBadanie dermatologiczne po 1 miesiącu stosowania wykazało:Zmniejszenie uczucia
świądu: - 97%*Zmniejszenie suchości skóry o -69%*Bardzo wysoka tolerancja*Wszyscy pacjenci docenili otulającą konsystencję kremu,
który nie pozostawia na skórze tłustego filmu. Szybko się wchłania.OBJAŚNIENIESkuteczność kliniczna kremu uzupełniającego lipidy
została potwierdzona w ramach programu badań klinicznych, podczas którego produkt był testowany przez ponad 500 pacjentów ze
skórą suchą i skłonną do atopii.*Na skutek suchości skóry. Badanie dermatologiczne i test satysfakcji w grupie 32 osób w wieku od 7
miesięcy do 9 lat, 2 aplikacje dziennie przez 21 dni.SkładAVENE THERMALE SPRING WATER (AVENE AQUA). GLYCERIN. MINERAL OIL
(PARAFFINUM LIQUIDUM). CETEARYL ALCOHOL. OENOTHERA BIENNIS (EVENING PRIMROSE) OIL (OENOTHERA BIENNIS OIL).
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. CETERARYL GLUCOSIDE. AQUAPHILUS DOLOMIAE EXTRACT. ARGININE. CARBOMER. EVENING
PRIMROSE OIL/PALM OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS. GLYCINE. SODIUM HYDROXIDE. TOCOPHEROL.
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