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AZETA BIO ORGANICZNY KREM do pupy przeciw
odparzeniom z olejkiem inca inchi 50ML
 

Cena: 35,90 PLN

Opis słownikowy

Producent Azeta Bio

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaWydajna emulsja o bardzo lekkiej konsystencji, która przeciwdziała powstawaniu stanów zapalnych, zwanych inaczej
pieluchowe zapalenie skóry.Skutecznie działa na odparzenia pieluszkowe oraz pozostałe odparzenia u niemowlaka.Dzięki odpowiednio
dobranym składnikom krem błyskawicznie się wchłania, nawilża i tworzy warstwę ochronną po pieluszką.Dermatologiczna receptura
kremu, wykorzystująca olejek z rośliny INCA INCHI, zwiększa zdolność regeneracji delikatnej i skłonnej do podrażnień skóry dziecka.
Wysoka zawartość kwasów Omega 3, 6 i 9, witamina A oraz E sprawiają, że olejek INCA INCHI jest najlepszym, naturalnym składnikiem
w kosmetyce i pielęgnacji bardzo wymagającej skóry.Zawarte w kremie substancje łagodzące oraz zmiękczające gwarantują doskonałą
ochronę przed odparzeniami i działają kojąco na wrażliwą skórę okolic intymnych.DziałanieDziałanie składników aktywnych: olejek z
nasion Inca Inchi (inaczej Sacha Inchi lub Plukenetia Volubilis Linneo) – roślina Inca Inchi nazywana jest skarbem Inków i od tysięcy lat
uprawiana jest przez rdzenną ludność wiejską zamieszkującą puszczę amazońską. Z uwagi na bogactwo kwasów: Omega 3 (ok. 48%),
Omega 6 (ok. 36%) i Omega 9 (ok.16%) olejek z Inca Inchi gwarantuje ochronę tkanek skóry, zapobiega ich starzeniu się, nadaje skórze
elastyczność i prawidłowe nawodnienie. Badania wykazały jego zbawienny wpływ na suchą skórę czy zniszczone włosy. Kwasy
tłuszczowe Omega-3 są naturalnym przeciwutleniaczem i antyoksydantem.Bisabobol – substancja naturalnie występująca w kwiecie
rumianku lekarskiego. Wykazuje działanie: kojące, antybakteryjne, przeciwzapalne, ułatwiające gojenie się ran (pobudza regenerację
tkanki, odbudowę naskórka), ułatwiające docieranie do komórek skóry składników odżywczych. W przeciwieństwie do olejku
rumiankowego, sam bisabolol nie jest czynnikiem alergizującym - nie wywołuje podrażnień czy innych niepożądanych reakcjiPhytic Acid
– kwas fitowy - stosuje się jako składnik kosmetyków, przeznaczonych do cery suchej, wrażliwej, z przebarwieniami, rozszerzonymi
naczynkami krwionośnymi, cienkiej, także do ciała. Zazwyczaj używa się go jako składnik toników, serum, kremów, balsamów. Zwiększa
przenikanie składników aktywnych.Lactic acid – kwas mlekowy - substancja nawilżająca (10% kwasu mlekowego nawilża
porównywalnie do 10% gliceryny). Ma zdolność przenikania przez warstwę rogową naskórka. Działa keratoplastycznie (zmiękcza
warstwę rogową). Stosuje się go również w balsamach do pielęgnacji skóry suchej, przesuszonej. Zwiększa skuteczności działania
innych preparatów kosmetycznych - skóra przygotowana kwasami lepiej absorbuje składniki aktywne zawarte w produkcie. Działa
antybakteryjnie, pomocny w przypadku rogowacenia, łuszczenia i przesuszenia skóry.Chondrus Crispus Powder - ekstrakt z chrząstnicy
kędzierzawej - składnik żelujący, zagęszczający, a także pielęgnacyjny, nawilżający, ujędrniający, przeciwzmarszczkowy, regulujący i
łagodzący.Sposób użyciaNanieś cienką warstwę kremu na czystą i suchą skórę pupy dziecka. Stosować przy każdorazowej zmianie
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pieluszki.SkładAqua (Water), Butyrospermum Parkii Butter (Kartie' Butter), Glycerin (Oliv oil)*, Talc (natural), Cetearyl Alcohol, Glyceryl
Stearate (Sabowax), Gluconolactone, Sodium Benzoate, Sodium Stearoyl Lactylate, Tocopheryl Acetate, Plukenetia Volubilis Seed Oil
(Inca Inchi seed oil/Inca omega oil), Parfum, Bisabolol, Xanthan Gum (natural gel), Tocopherol (Hemp oli)*, Sodium Dehydroacetate,
Phytic Acid, Sodium Benzoate, Glucose, Chondrus Crispus Powder (red algae), Lactic Acid
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