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ELO-BAZA krem lekki 75 g
 

Cena: 22,90 PLN

Opis słownikowy

Producent ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

ELO-BAZA krem lekki:

Ceramidy - stanowią naturalny, główny składnik tzw. bariery naskórkowej. Aktywnie uczestniczą w zatrzymywaniu wody w naskórku,
warunkując prawidłowe nawilżenie skóry. Udowodniono, że niedobór ceramidów występuje u osób chorych na atopowe zapalenie skóry.

Fitosfingozyna - wpływa na syntezę naturalnych ceramidów, wzmacnia barierę skórną, chroni przed promieniowaniem UV, łagodzi
podrażnienia.

Dimetikon - pozostawia lekki, ochronny film na skórze chroniąc ją przed czynnikami zewnętrznymi oraz przed utratą wilgoci, daje
poczucie gładkości i „jedwabistości" skóry.

Kwas hialuronowy - wiąże i trwale utrzymuje wodę w naskórku. Wygładza i przywraca skórze utraconą elastyczność.

 

Działanie

Dzięki unikalnemu składowi krem zapewnia doskonałe nawilżenie i wygładzenie skóry, zapobiega podrażnieniom i łagodzi
zaczerwienienia. Pozostawia na skórze lekki, ochronny film, chroniący ją przed czynnikami zewnętrznymi i zapobiegający
przeznaskórkowej utracie wody (TEWL – Transepidermal Water Loss).

 

Produkt nie zawiera barwników ani środków zapachowych.
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Przeznaczenie

Do codziennej pielęgnacji skóry bardzo wrażliwej, suchej, ze skłonnościami alergicznymi

Jako emolient w zaleconej przez lekarza terapii miejscowej u osób z chorobami skóry wymagającymi użycia miejscowych sterydów lub
inhibitorów kalcyneuryny (w schematach tzw. terapii naprzemiennej, w której pomiędzy aplikacjami leku stosowane są emolienty).

 

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

 

Sposób użycia

Nanieść cienką warstwę kremu na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy. W przypadku konieczności zastosowania na większą
powierzchnię, użyć emulsji do ciała Elo-baza. Stosować codziennie.

 

Skład

Purified Water, Glycerin, Ceteareth-20 and Cetearyl Alcohol, Caprylic / Capric Triglyceride, Behentrimonium methosulfate and Cetearyl
Alcohol, Cetyl Alcohol, Petrolatum, Dimethicone, Potassium Phosphate, Phenoxyethanol, Methylparaben, Dipotassium Phospate,
Propylparaben, Sodium Lauroyl Lactylate, Disodium EDTA, Ceramide 3, Ceramide 6-II, Phytosphingosine, Cholesterol, Carbomer, Xanthan
Gum, Hyaluronic Acid, Ceramide I.
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