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NAPPIDERM Krem przeciw odparzeniom i pieluszkowemu
zapaleniu skóry 90 g
 

Cena: 22,23 PLN

Opis słownikowy

Producent NORIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

Krem Nappiderm jest produktem o wyjątkowej formule, bogatej w składniki aktywne, zapewniającej najwyższą skuteczność w
łagodzeniu odparzeń i objawów pieluszkowego zapalenia skóry, a także dającej duży komfort stosowania. Nappiderm jest białym
kremem o lekkim zapachu rumianku, łatwo się rozprowadza i długo pozostaje na skórze. Wysoką skuteczność oraz komfort w
stosowaniu potwierdziło badanie, w którym aż 80% pacjentów uznało krem Nappiderm za lepszy od produktów dotychczas
stosowanych. Opakowaniem kremu jest wygodny w użyciu słoiczek.

Krem NAPPIDERM posiada pozytywną opinię Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

Działanie

  Pielęgnuje delikatną skórę dziecka.

  Łagodzi podrażnienia.

  Zmniejsza zaczerwienienie i świąd.

  Działa antybakteryjnie.

  Odbudowuje ochronną barierę lipidową skóry.

  Chroni skórę przed odparzeniami i podrażnieniami

 

Wskazania do stosowania
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NAPPIDERM to ochronny, hipoalergiczny krem do pielęgnacji dzieci i niemowląt, który łagodzi podrażnienia oraz zapobiega powstawaniu
odparzeń i pieluszkowego zapalenia skóry.

NAPPIDERM może być także stosowany przez dorosłych w przypadku narażenia skóry na odparzenia, odleżyny i otarcia.

 

Skład  

Składniki aktywne:

Dekspantenol jest prekursorem witaminy B5, głównego składnika koenzymu A, który dzięki istotnej roli w metabolizmie, jest
odpowiedzialny za utrzymanie skóry w dobrej kondycji. Ponadto, dekspantenol szybko wnika w głąb skóry oraz ma właściwości silnie
higroskopijne, dzięki czemu zapewnia jej prawidłowe i długotrwałe nawilżenie. Dekspantenol wykazuje też działanie przeciwzapalne oraz
zapobiega podrażnieniom. Poprzez wpływ na proliferację i różnicowanie komórek dekspantenol przyspiesza regenerację naskórka i
zapewnia prawidłowe funkcjonowanie bariery skórno-naskórkowej.

Alantoina jest substancją pochodzenia naturalnego. Jej źródłem jest roślina lecznicza – żywokost lekarski. Liczne prace naukowe
wskazują na jej działanie łagodzące podrażnienia, nawilżające i keratolityczne. W badaniach klinicznych wykazano, że alantoina reguluje
proliferację fibroblastów i keratynocytów. Dzięki temu ułatwia gojenie skóry oraz wspomaga regenerację naskórka. 

Bisabolol jest głównym składnikiem aktywnym zawartym w wyciągu z rumianku lekarskiego. Działa przeciwzapalnie oraz
przeciwbakteryjnie. Przyspiesza proces gojenia skóry, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia.

Olej migdałowy jest łagodną substancją natłuszczającą. Stanowi bogate źródło licznych kwasów tłuszczowych niezbędnych do
wytworzenia fizjologicznej bariery lipidowej skóry.

Witamina F jest źródłem niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które wchodzą w skład cementu
międzykomórkowego. Wspomaga regenerację i wzmacnia naskórek.

Alkohol benzylowy jest substancją pochodzenia naturalnego. Występuje w licznych roślinach oraz owocach. Charakteryzuje się
działaniem przeciwbakteryjnym, odkażającym i przeciwświądowym.

Tlenek cynku to biała substancja mineralna, od dawna znana ze swoich właściwości osuszających, ściągających oraz antyseptycznych.
Tlenek cynku jest stosowany do łagodzenia podrażnień skóry, świądu i wysięku. Chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem
ultrafioletowym. 
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