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SVR CICAVIT+ CREME Krem kojąco-regenerujący na
uszkodzoną skórę 40 ml
 

Cena: 28,65 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml

Postać -

Producent FILORGA POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaSVR CICAVIT BAUME Krem kojąco-regenerujący na uszkodzoną skórę 40 mlDo twarzy i ciałaDla niemowląt, dzieci i
dorosłychHypoalergicznyWSKAZANIAotarcia i popękany naskórek,zranienia,oparzenia,poparzenia słoneczne,podrażniona skóra po
zabiegach dermatologicznych,odparzenia pieluszkowe,nadmierne wysuszenie skóry,blizny po ospie,zapalenia lub podrażnienia
intymne.DziałanieSVR Cicavit+ Creme wykazuje działanie kojące i przywraca równowagę zniszczonej i podrażnionej skórze. Wykazuje
silne działanie przeciwświądowe i przeciwdziała podrażnieniu oraz uczuciu ściągnięcia na skórze. Zawiera unikatową kombinację
najwyższych stężeń składników aktywnych. Działa silnie odbudowująco i aż siedmiokrotnie przyspiesza gojenie się skóry. Wykazuje
także działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne oraz przywracające równowagę mikrobiologiczną. Zapobiega powstawaniu blizn
oraz wszelkich śladów po zranieniach. Działanie kosmetyku wynika z przełomowej formuły, którą w aż 76% tworzą substancje aktywne.
Krem nie zawiera parabenów, substancji zapachowych, konserwantów, barwników, ani olejów mineralnych. Formułę produktów tworzą
wyselekcjonowane składniki: Teflose, Bioécolia oraz Erasyal.Teflose to polisacharyd uzyskiwany z fermentacji bakteryjnej, którego
boczne odgałęzienia łańcucha są bogate w ramnozę, glukozę i kwas glukuronowy. Działa jak powłoka ochronna, która zapobiega adhezji
niesprzyjających lub patogennych szczepów bakterii do powierzchni skóry. Dzięki wysokiej zawartości ramnozy – cukru
zaangażowanego w procesy komunikacji międzykomórkowej, ma zdolność do modyfikowania reakcji zapalnej w przypadku uszkodzenia
skóry. Podczas procesów naprawczych, skóra nie potrzebuje działania przeciwbakteryjnego, tylko sprzyjającego powstawaniu
korzystnej flory bakteryjnej.Bioécolia® to cukier prebiotyczny, który przywraca równowagę florze bakteryjnej skóry oraz promuje i
stymuluje rozwój sprzyjających szczepów bakteryjnych, hamując jednocześnie namnażanie patogenów.Erasyal to substancja
zawierająca ufosforylowany aminocukier i glikolyzowany polifenol, uzyskane na drodze ekologicznych procesów biotechnologicznych.
Zapewnia działanie w obszarach kluczowych dla regeneracji skóry: kontroluje procesy zapalne, aktywizuje mechanizm restrukturyzacji,
stymuluje naprawę skóry. Jest to składnik, który gwarantuje 7x szybszy proces gojenia w porównaniu do samoistnego gojenia się
skóry.Produkt można stosować u noworodków do pielęgnacji skóry pupy i przy odpieluszkowym zapaleniu skóry. Produkt można
stosować na błony śluzowe zarówno na podrażnione wargi i skórę wokół ust jak i przy stanach zapalnych części intymnych (zapalenie
sromu). SVR Cicavit+ Creme Krem został przetestowany pod kontrolą dermatologiczną, pediatryczną i ginekologiczną.Sposób
użyciaSVR Cicavit+ Creme Krem kojąco-regenerujący na uszkodzoną skórę zaleca się stosować 2 razy dziennie na czystą i suchą
powierzchnię uszkodzonej skóry, aż do uzyskania poprawy.SkładAqua (Purified Water), Hydrogenated Polyisobutene, Butyrospermum

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/svr-cicavit-baume-krem-kojaco-regenerujacy-na-uszkodzona-skore-40-ml.html
https://aptekazawiszy.pl/svr-cicavit-baume-krem-kojaco-regenerujacy-na-uszkodzona-skore-40-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Parkii (Shea) Butter, Glycerin, Dimethiconol Behenate, Orbignya Oleifera Seed Oil, Propanediol, Ethylhexyl Stearate, Dimethicone, PEG-30
Dipolyhydroxystearate, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Caffeyl Glucoside, Disodium Acetyl Glucosamine Phosphate, Glucose, Rhamnose,
Tocopherol, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Glucuronic Acid, Magnesium Sulfate, Pentylene Glycol, Sodium Hydroxide,
Xanthan Gum, P-Anisic Acid.
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