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BELCURA Emulsja w sprayu do ciała 125 ml
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 ml

Postać -

Producent BELUPO, IIIEKOVI I KOZMETIKA S.A.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaBELCURA Emulsja w sprayu do ciała 125 ml■ Pielęgnacja łagodnego i umiarkowanego atopowego zapalenia skóry.
Uzupełnienie leczenia atopowego zapalenia skóry w cięższych przypadkach (również u dzieci i niemowląt).■ Codzienna pielęgnacja
podrażnionej skóry po zabiegach medycyny estetycznej.■ Codzienna pielęgnacja skóry suchej i odwodnionej.■ Kojenie i łagodzenie
efektów oparzenia słonecznego.■ Profilaktyka i pielęgnacja pieluszkowego zapalenia skóry■ Profilaktyka i pielęgnacja zapalenia skóry
związanego z nietrzymaniem moczu■ Profilaktyka odleżyn 1-go stopnia.Zapewnia wszechstronną ochronę i pielęgnację skóry u dzieci i
niemowląt już od 6 miesiąca życia.Działanie-Wspomaga naturalny proces gojenia, uspokaja podrażnioną skórę, łagodzi świąd i
zaczerwienienia. Wzmacnia i normalizuje naturalną florę bakteryjną skóry. Doskonale sprawdza się w pielęgnacji szeregu chorób
zapalnych skóry, zwłaszcza AZS, podrażnień po zabiegach medycyny estetycznej oraz przy codziennej pielęgnacji bardzo suchej i
wrażliwej skóry.Specjalnie opracowana technologia rozpylania, pozwala na równomierną aplikację Belcura emulsji w aerozolu na skórze
w postaci delikatnej pianki. Dzięki temu pacjent może szybko i sprawnie spryskać zarówno małe i duże powierzchnie skóry, a następnie
delikatnie rozprowadzić preparat do całkowitego wchłonięcia. Unika tym samym podrażnień związanych z rozsmarowywaniem
preparatu.MicroSilver BG™ - to elementarne srebro metaliczne o unikatowej, porowatej strukturze molekularnej odpowiedzialnej za
długotrwały efekt działania. Średnia wielkość cząsteczek wynosi 10 mikrometrów co zapobiega ich przenikaniu do warstwy rogowej
skóry. Nowoczesna technologia produkcji odbywa się w specjalnie zaprojektowanej fabryce gdzie złożony proces fizycznego osadzania
gazu zapewnia pozyskanie jedynie cząsteczek o najwyższej czystości oraz zapobiega powstawaniu związków jonowych.Ceramidy III -
są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania bariery lipidowej odpowiedzialnej za zdolność zatrzymywania wody w skórze.
Zapobiegają utracie wody poprzez naskórek, przyspieszają regenerację i zwiększają odporność skóry na działanie niekorzystnych
czynników zewnętrznych.Kwas mlekowy L(+) - stymuluje produkcję ceramidów w skórze, dzięki temu wpływa na uszczelnienie bariery
lipidowej naskórka, zmniejsza utratę wody ze skóry (obniża TEWL - przeznaskórkową utratę wody) i sprzyja lepszemu nawilżeniu skóry,
która staje się bardziej elastyczna i miękka.Hydrofobowe i hydrofilowe emolienty - ograniczają przepuszczalność bariery naskórkowej
oraz przyspieszają regenerację. Łącząc substancje hydrofilowe i hydrofobowe, emulsja nawilża w dwojaki sposób. Substancje o dużym
potencjale hydrofilowym jak mleczany i gliceryna zatrzymują cząsteczki wody, zapewniając naturalne nawilżenie skóry. Hydrofobowe
lipidy tworzą film ochronny na powierzchni skóry, co z kolei minimalizuje utratę cennych składników nawilżających. Zapobiega to
śródnaskórkowej utracie wody (TEWL) i pozwala na szybką odbudowę naturalnej bariery ochronnej skóry.pH 5 - zapewnia fizjologiczną
kwasowość skóry.Sposób użyciaPrzed użyciem wstrząsnąć.Stosować 1-2 razy dziennie. Po wstrząśnięciu, spryskać skórę z odległości
około 15 cm a następnie delikatnie rozprowadzić preparat do całkowitego wchłonięciaSkładAqua, Butane, Caprilic/Capric Trigliceride,

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/belcura-emulsja-w-sprayu-do-ciala-125-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Isopentane, Cetearyl Ethylhexanoate, Glicerin, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Dicaprylyl Ether,
Sodium, Lactate, Magnesium Sulfate, Silver, Ceramide 3, Lactic Acid, Ethylhexylglicerin.ProducentProducent:Belupo Pharmaceuticals &
Cosmetics Inc.,ChorwacjaDystrybutor:MagnaPharm Poland Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 146 D02-305 Warszawa 
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