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NORMANAIL maść pielęgnacyjna do paznokci 30 ml
 

Cena: 28,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml (tuba)

Postać -

Producent LEFROSCH PU-H-P

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaMaść pielęgnacyjna do paznokci NORMANAIL to maść o działaniu regenerującym wskazana do stosowania przy
rozszczepianiu (kruchości) paznokci, podłużnym wyżłobieniu, oddzielaniu paznokcia czy uszkodzeniach oskórka (tzw. skórki) i wału
paznokcia spowodowanych przez środki kosmetyczne (takie jak: zmywacze i lakiery - w tym hybrydowe). Doskonale sprawdza się
również przy odwodnieniu płytek i wałów paznokciowych.DziałanieNORMANAIL Maść pielęgnacyjna do paznokci to nowoczesny
preparat do intensywnej pielęgnacji oskórków (tzw. skórek) oraz wałów paznokciowych, których struktura została uszkodzona przez
działanie czynników zewnętrznych czy odwodnienie. Skład maści gwarantuje odbudowę powierzchni oraz brzegu płytki paznokciowej,
eliminuje oddzielanie się płytki od łożyska paznokcia oraz działa regenerująco na oskórki i wały paznokciowe. Zastosowany w maści olej
rycynowy wykazuje właściwości natłuszczające i ochronne, zapobiega utracie wody z płytki paznokciowej oraz wału paznokciowego.
Mocznik modyfikuje strukturę chemiczną białek, osłaniając miejsce wiązania wody, dzięki czemu zwiększa jej zawartość w płytce
paznokciowej oraz naskórku wału paznokciowego. Witamina E działa przeciwzapalnie, efektywnie regeneruje uszkodzoną tkankę oraz
eliminuje odklejanie płytki od łożyska paznokcia. Ceramidy stanowią główny składnik unikalnego spoiwa wypełniającego przestrzenie
pomiędzy komórkami warstwy rogowej naskórka oraz korneocytami płytki paznokciowej. Stabilizują prawidłową strukturę paznokcia.
Cholesterol to związek, który stanowi wraz z ceramidami jeden z elementów spoiwa, wypełniającego przestrzenie pomiędzy komórkami
warstwy rogowej naskórka oraz korneocytami płytki paznokciowej. Alkohol cetylowy natłuszcza i wygładza płytkę paznokciową. Masło
shea dzięki wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych, stanowi naturalny filtr UV, działa przeciwzapalnie,
antybakteryjnie i przeciwstarzeniowo. Z kolei lanolina jest naturalnym woskiem pochodzenia zwierzęcego, posiadającym cenną zdolność
wiązania dużej ilości wody. Chroni, nawilża i nadje połysk paznokciom, podczas gdy keratyna odpowiada za właściwą twardość,
prawidłowy kształt oraz gładką powierzchnię paznokci.Sposób użyciaNakładaj maść na noc na całą powierzchnię płytek paznokciowych
i przylegającą skórę. Delikatnie wsmaruj preparat w brzeg paznokci, a następnie nałóż bawełnianą rękawiczkę dołączoną do zestawu.
Stosuj do czasu ustąpienia zmian.Ważne informacje:Nie stosować u dzieci poniżej 3. roku życia.Nie stosować u osób, u których
wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.Nie stosować w przypadku zakażenia
bakteryjnego, grzybiczego lub wirusowego aparatu paznokciowego.SkładRicinus Communis (Castor) Seed Oil, Caprylic/Capric
Triglyceride, Aqua, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Hydrogenated Vegetable Oil, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Urea, Lanolin, Bis-
Digliceryl Polyacyladipate-2, Glycerin, Hydrolized Keratin, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Tocopheryl Acetate, Pottasium Sorbate,
Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Ceramide AP, Ceramide EOP, Ceramide NP, Cholesterol, Phytosphingosine
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