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CUTIS MINI derm EGZEMA Krem kojący 75ml
 

Cena: 29,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent DERMAPROFIL SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaCUTIS MINI derm EGZEMA Krem kojący 75mlod pierwszych dni życiado twarzy i ciałaskóra wyjątkowo wrażliwaskóra sucha,
podrażniona, alergiczna, atopowa, z objawami egzemyDziałanie

Krem kojący EGZEMA z serii CUTIS MINI derm to emolient trzeciej generacji – aktywny emolient – stworzony z myślą o codziennej
pielęgnacji i aktywnej regeneracji skóry dziecka już od pierwszych dni życia. Specjalnie opracowana formuła, bogata w składniki
aktywne o udowodnionym działaniu dedykowana jest wyjątkowo wrażliwej skórze, szczególnie skórze suchej, podrażnionej, alergicznej,
atopowej oraz z objawami egzemy.

Wysoka zawartość naturalnego oleju z konopi siewnych oraz ekstraktu z błękitnej stokrotki i nagietka lekarskiego #℣佐⌡⌀漀琀爀稀礀洀礀眀愀渀攀最漀
poprzez macerację kwiatów w oleju słonecznikowym#℣䍐⌡⌀ 漀爀愀稀 漀戀攀挀渀漁嬁܀ 戀椀猀愀戀漀氀漀氀甀 椀 愀氀愀渀琀漀椀渀礀 眀礀爀愁稀渀椀攀 欀漀樁Ԁ 椀 䈀愀最漀搀稁Ԁ 漀戀樀愀眀礀 琀愀欀椀攀 樀愀欀㨀
suchość, szorstkość, napięcie, zaczerwienienie, swędzenie i pieczenie oraz zapobiegają ich nawrotom. Krem odbudowuje uszkodzoną
powierzchnię skóry oraz uzupełnia w niej niedobory lipidów.

Zawarta w składzie trehaloza – dwucukier naturalnie występujący w organizmach żywych, np. roślinach, chroni tkanki, przyspiesza
proces regeneracji powierzchni skóry oraz pomaga utrzymać optymalne nawilżenie. Czy wiesz, że trehaloza pełni niezwykle istotną rolę
w medycynie, np. jako substancja wykorzystywana do ochrony tkanek i organów przy przeszczepach?

Obecność masła shea #℣佐⌡⌀椀渀愀挀稀攀樀 洀愀猁䈀愀 欀愀爀椀琀攀⌡⍃倣℣ bogatego w witaminy A, E i F odżywia i nawilża skórę, wzmacniając ją i poprawiając jej
elastyczność.

Specjalnie ustabilizowany poziom pH, wynoszący 5,5 oraz powstały na skórze delikatny film stanowią tarczę ochronną przed wpływem
czynników zewnętrznych.

Wysoka zawartość składników pochodzenia naturalnego pozwala skórze oddychać nie zaburzając jej naturalnych procesów.

Sposób użyciaNiewielką ilość kremu rozprowadzić na oczyszczoną skórę w miejscach wymagających aplikacji. Zaleca się stosować 2-3
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razy w ciągu doby o ile specjalista nie zaleci inaczej.SkładSkładniki aktywne:Naturalny olej z konopi siewnych, ekstrakt z błękitnej
stokrotki, olej z nagietka lekarskiego, trehaloza, masło shea, olej słonecznikowy, bisabolol, gliceryna, witamina E,
alantoinaOPRACOWANO W OPARCIU O STANDARDY MEDYCZNETESTOWANO DERMATOLOGICZNIE I ALERGOLOGICZNIEUNIKALNY
SKŁADODPOWIEDNI DLA WEGAN98,5% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGOWYPRODUKOWANO W POLSCE
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