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CUTIS E - EGZEMA maść konopna 17% CBD 120 ml
 

Cena: 37,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać -

Producent DERMAPROFIL SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaCUTIS E - EGZEMA maść konopna 17% + CBD 120 mlCUTIS E - EGZEMA maść konopna 17% + CBD to aktywny emolient na
bazie oleju konopnego o lepszej formule, wzbogaconej gwarantowaną zawartością CBD - kannabidiolu, substancji aktywnejo silnych
właściwościach przeciwzapalnych, przeciwbólowych, przeciwalergicznychi antybakteryjnych. Bogata formuła preparatu, oparta na
wyselekcjonowanych i skutecznych substancjach, działa zarówno na powierzchni skóry, jak i w jej głębokich warstwach, dzięki czemu
redukuje objawy wielu dermatoz, takich jak m.in.: egzema, atopowe zapalenie skóry (AZS) czy alergie.Zastosowanie:egzemaatopowe
zapalenie skóry (AZS)alergie skórneDla kobiet w ciąży i karmiących piersiąPreparat poddany został badaniom toksykologicznym
składników wyrobu kosmetycznego i otrzymał pozytywną opinię toksykologiczną. Zastosowane w produkcie surowce mają odpowiedni
profil toksykologiczny oraz dermatologiczny i mogą być wykorzystywane w produktach kosmetycznych przeznaczonych do stosowania
przez kobiety w ciąży i kobiety w trakcie karmienia piersią. W związku z tym Cutis E maść konopna 17% jest przeznaczona dla kobiet w
ciąży i kobiet karmiących piersią.Działanieaktywnie regenerujekoi i łagodzi podrażnienia oraz zapobiega ich nawrotomzmniejsza
zaczerwienieniełagodzi świąd i pieczenieredukuje reakcje alergiczne i stany zapalneodżywia i natłuszczazmniejsza suchość i
napięciezmiękcza oraz wygładza szorstki i popękany naskórekwspomaga odbudowę naturalnej bariery hydrolipidowejtworzy film
ochronnywzmacnia ogólną kondycję skórypozostawia długotrwałe uczucie gładkości, miękkości i elastycznościSposób użyciaNiewielką
ilość preparatu należy rozprowadzić na dokładnie oczyszczoną skórę w miejscach wymagających pielęgnacji. Zaleca się stosować 2-3
razy w ciągu doby o ile specjalista nie zaleci inaczej.SkładOlej z nasion konopi siewnych (17%), ekstrakt CBD - kannabidiolu, estry masła
Shea, bisabolol, witamina EWażne:skuteczność i bezpieczeństwo preparatu zostały potwierdzone w badaniach dermatologicznych i
alergologicznychprodukt hypoalergicznynie testowany na zwierzętachwyprodukowany w Polscenie zawiera: konserwantów, parabenów,
PEG, silikonów, barwników, alergenów zapachowych i substancji psychoaktywnych
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