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PHARMACERIS EMOTOPIC emolientowy krem barierowy do
twarzy i ciała 75 ml
 

Cena: 24,95 PLN

Opis słownikowy

Producent LAB. KOSM. DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

WskazaniaPolecany do codziennej pielęgnacji wrażliwej, suchej, bardzo suchej oraz skłonnej do podrażnień i reakcji alergicznych skóry
twarzy i ciała. Zalecany również do ochrony skóry przed czynnikami zewnętrznymi (mróz, wiatr, suche powietrze, substancje drażniące),
na skutek których skóra staje się szorstka, podrażniona, łatwo ulega mikrouszkodzeniom lub objawia się wypryskiem kontaktowym (w
okolicach rąk, łokci, twarzy, kolan). Do stosowania również profilaktycznie, dla zdrowej skóry, w celu zapobiegania suchości oraz
zminimalizowania ryzyka powstania, nasilenia i nawrotów objawów atopowego zapalenia skóry. Bez ograniczeń wiekowych.Od 1. dnia
życiaDziałanieKrem dostarcza skórze deficytowe ceramidy i lipidy, zapewniając optymalne nawilżenie, natłuszczenie i wygładzenie
naskórka. Pozostawia na skórze spoistą, lipidową warstwę ochronną, zabezpieczając ją przed czynnikami zewnętrznymi oraz
zapobiegając szorstkości i mikrouszkodzeniom naskórka. Olej canola, szybko i skutecznie minimalizuje objawy podrażnień i
miejscowych zmian kontaktowych, wyraźnie poprawiając stan skóry. Połączenie z olejem konopnym, zapewnia wysoką skuteczność w
regeneracji naskórka, przyspieszając proces jego odnowy. Wysoka zawartość lipidów, skutecznie odbudowuje barierowe funkcje skóry,
zapobiegając nadmiernej utracie wody. Emolientową formułę uzupełnia hialuronian sodu, który pozwala na odtworzenie odpowiedniego
poziomu nawilżenia w naskórku, również podczas jego skrajnego wysuszenia.Sposób użyciaKrem stosować kilka razy dziennie (od 1 do
3), w zależności od stopnia suchości skóry, na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy i ciała.SkładOlej konopny - bogaty w witaminy
(A,D,E), kwasy Omega 3,6,9 oraz NNKT (źródło kwasów: linolowego i linolenowego. Dogłębnie odżywia i regeneruje naskórek. Łagodzi
świąd, podrażnienia oraz zaczerwienienia skóry.Olej canola - wykazuje działanie łagodzące podrażnienia oraz posiada naturalne
właściwości kojące, porównywalne z medyczną skutecznością produktów leczniczych, utrzymując wysoki stopień tolerancji i
bezpieczeństwa odpowiedni dla dermokosmetyków.Hialuronian sodu - zapobiega nadmiernej przeznaskórkowej utracie wody,
utrzymując optymalne nawilżeniePeptyd - synergiczny kompleks matrykiny i ceramidu, ważny składnik cementu międzykomórkowego.
Pomaga on nie tylko w przywróceniu właściwego natłuszczenia skóry, ale jest także istotny w regulacji złuszczania się martwych
komórek naskórka.
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