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AZETA BIO ORGANICZNA EMULSJA na potówki z inca inchi
regulująca wydzielanie potu 200 ml
 

Cena: 47,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Azeta Bio

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaOrganiczna emulsja do pielęgnacji wrażliwej i delikatnej skóry niemowląt, chroni przed potówkami, reguluje wydzielanie potu i
eliminuje jego przykry zapach. Kremowa emulsja łagodzi stany zapalne skóry i przyspiesza gojenie podrażnień.Potówki u niemowląt i
małych dzieci, jak i potówki u dorosłych, zwykle pojawiają się latem, ale zdarzają się też w chłodne dni. Mają postać drobnych krostek lub
pęcherzyków z płynem. Pojawiają się na skutek przegrzania skóry i nadmiernego pocenia. Najczęściej potówki tworzą się w miejscach
szczególnie narażonych na działanie potu, takich jak: twarz, klatka piersiowa i okolice szyi, plecy i pupa, pachy i pachwiny, dłonie oraz
stopy.Kremowa emulsja z naturalnym talkiem mineralnym reguluje wydzielanie potu i skutecznie eliminuje jego przykry zapach,
zostawiając skórę przyjemnie suchą w dotyku.Zawarte w niej składniki aktywne pochodzenia naturalnego powodują, że emulsja
zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów odpowiedzialnych za potówki i stany zapalne skóry, koi podrażnienia i zapewnia stałą
regenerację naskórka.Emulsja zalecana jest do pielęgnacji podrażnionej skóry niemowląt i małych dzieci, szczególnie w przypadkach
takich, jak: potówki, trądzik niemowlęcy, łuszcząca się skóra, nad potliwość, wypryski i inne choroby skórne, typowe dla wieku
dziecięcego.Kremowa konsystencja emulsji Azeta Bio szanuje naturalną barierę ochronną skóry, pozostawiając ją jedwabistą w dotyku i
świeżą. Ma delikatny zapach i nie zatyka porów. Nie lepi się i nie pozostawia białych smug na ubraniu.Zalety produktu:95% składników
pochodzenia organicznegoskładniki pochodzące z kontrolowanych upraw ekologicznychbezpieczny dla środowiska skład oraz
opakowania pochodzące z surowców odnawialnych i materiałów z recyclingubez składników pochodzenia zwierzęcego - 100 % Vegan
friendlybezpieczny dla osób uczulonych na glutenposiada certyfikat Bio Eco Cosmesi AIAB, który nie dopuszcza do produkcji
kosmetyków takich substancji, jak: parabeny, SLES, SLS, PEG, EDTA, sztuczne barwniki, mydło alkaliczne, syntetyczne zapachy i
składniki chemiczne, DEA, MEA, TEA, silikon, polyquaternium, fenoksyetanol oraz pochodne ropy naftowejbez substancji z roślin
modyfikowanych genetycznietestowany dermatologicznieprzeznaczony do użytku zewnętrznegoprodukt zgodny z rozporządzeniem UE
(WE 1223/2009), wpisany do rejestru CPNP pod numerem: CPNP 2198614wyprodukowany we Włoszech.DziałanieDziałanie na
podstawie składników aktywnych:Oryza Sativa Starch – skrobia z ryżu siewnego, nadaje skórze gładkość i miękkość. Ma doskonałe
właściwości kojąco-łagodzące, odżywcze i wspomagające nawilżenie skóryGlycine Soja Oil – olej sojowy, emolient tłusty, tworzy na
powierzchni ochronny, odżywczy film, wygładza, zmiękcza i natłuszcza. Dostarcza witaminę E, cennego przeciwutleniacza, uelastycznia
i przyspiesza regenerację zniszczonej skóry. Reguluje nadmierne wydzielanie łoju oraz zmniejsza rozszerzone pory. Łagodzi stany
zapalne skóry (AZS, łuszczyca, egzemy), przyspiesza gojenie podrażnieńOlea Europea Fruit Oil – oliwa z oliwek pozyskiwana w procesie
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tłoczenia na zimno. Bogate źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych, odżywia skórę i pozostawia na niej film ochronny, poprawia
ukrwienie skóry, wzmacnia barierę naskórka, regeneruje i nawilża. Posiada zastosowanie w pielęgnacji cer najbardziej wymagających,
atopowych, alergicznych, nadwrażliwych. Poleca się ją szczególnie dla niemowląt i małych dzieci, zwłaszcza, kiedy źle tolerują preparaty
syntetyczne.Prunus Amygdalus Dulcis Oil – olej ze słodkich migdałów, zalecany do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, zwłaszcza
dziecięcej i alergicznej, podrażnionej, suchej i atopowej. Natłuszcza, odżywia, regeneruje, wygładza i chroni. Wzmacnia płaszcz lipidowy
skóryVitis Vinifera Seed Oil – olej z pestek winogron, emolient tłusty, który tworzy na powierzchni skóry i włosów ochronną i
wzmacniającą powłokę. Działa ściągająco, gojąco i poprawia napięcie skóryCelendula Officinalis Flower Extract - wyciąg z kwiatów
nagietka lekarskiego. Nagietek znany jest z właściwości gojących, łagodzących i antyseptycznych. Wykazuje działanie przeciwzapalne.
Ma właściwości przeciwgrzybicze i antybiotyczne, działa ściągająco i oczyszcza skórę. Nadaje zapach i neutralizuje niepożądane
zapachy w kosmetyku.Sposób użyciaUżywać po kąpieli, na osuszone ciało. W przypadku nadmiernej potliwości i przykrego zapachu,
smarować całe ciało co 3-4 godziny. Regularne stosowanie emulsji zapewnia ochronę delikatnego naskórka i skutecznie regeneruje
skórę już od pierwszej aplikacji.SkładAqua, Cetearyl Alcohol, Gryceril Stearate, Oryza Sativa Starch*, Glycerin, Glycine Soja Oil, Olea
Europea Fruit Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Vinifera Seed Oil*, Sodium Stearoyl Lactylate, Calendula Officinalis Flower Extract*,
Tocopheryl Acetate, Bisabolol, Talc, Tocopherol, Parfum, Gluconalactone, Sodium Dehydroacetate, Xanthan Gum, Sodium Benzoate,
Sodium Hydroxide, Phytic Asid.
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