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SVR TOPIALYSE BAUME INTENSIF balsam regenerujący do
skóry suchej i atopowej 400 ml
 

Cena: 64,95 PLN

Opis słownikowy

Producent BIO-PROFIL

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaSVR TOPIALYSE BAUME INTENSIF balsam do skóry suchej i atopowej, uporczywie swędzącej 400 mlDla skóry suchej i
atopowej, uporczywie swędzącej. Idealna pielegnacja skóry atopowej w okresie zaostrzeń.Dla niemowląt, dzieci, dorosłych. Aplikować na
twarz i całe ciało.Można stosowac u noworodków  z wyłączeniem wczesniaków.Testowany  pod kontrola pediatryczną i
dermatologicznąDziałanieINNOWACYJNA KONSYSTENCJA:Tekstura wzbogacona fosfolipidami , które mają waściwości podobne do
skóry. Są elementem budulcowym komórek nerwowych i błon komórkowych, dzięki temu mają zdolność skutecznego zmiękczania
naskórka, ułatwiania penetracji towarzyszących składników aktywnych wgłąb skóry, oraz wbudowują się w spoiwo międzykomórkowe
uzupełniając ubytki. Fosfolipidy wykazują zdolność wiązania wody, dzięki czemu zatrzymują wilgoć w skórze. Tworzą na jej powierzchni
ochronny film.Konsystencja balsamu pozwala na idealne rozprowadzenie preparatu na skórze. Bardzo szybko się wchłania, nie
pozostawia tłustej warstwy,nie brudzi ubrań. Posiada delikatny , kokosowy zapach wynikający z uzytego oleju kokosowego.WYSOKA
TOLERANCJA:W 100% testowane na skórze wrażliwej.Hypoalergiczny, nie zawiera olei mineralnych, nie zawiera alergenów, nie zawiera
BHT, nie zawiera konserwantów, nie zawiera MIT. nie zawiera substancji barwiących. Nie zawiera silikonów ani komponentów
zapachowych.WIODĄCE SKŁADNIKI AKTYWNE STOSOWANE W DERMATOLOGI UŻYTE W NAJWYŻSZCH MOŻLIWYCH
STĘŻENIACH:46% Fazy olejowej - bogate źródło kwasów Omega 3,6, i 9Olej bawełniany 10% - chroni skórę i przyspiesza jej regenerację.
Działa antyalergicznie,przeciwzapalnie, podnosi odporność na zakażenia, odżywia i nawilża naskórekOlej kokosowy 6% - głęboko nawilża
i wygładza skórę. Działa antybakteryjnie, antyalergicznie, przyspiesza gojenie i łagodzi podrażnienia.Olej babassu - doskonale się
wchłania, zmiękcza naskórek i wzmacnia barierę skórną chroniącą głębsze warstwy skóry przed utratą wody. Odpowiada za doskonałe
właściwości aplikacyjne – podobne do silikonu.Fosfolipidy - są elementem budulcowym komórek nerwowych i błon komórkowych,
dzięki temu mają zdolność skutecznego zmiękczania naskórka, ułatwiania penetracji towarzyszących składników aktywnych wgłąb
skóry, oraz wbudowują się w spoiwo międzykomórkowe uzupełniając ubytki. Fosfolipidy wykazują zdolność wiązania wody, dzięki
czemu zatrzymują wilgoć w skórze. Tworzą na jej powierzchni ochronny film.Gliceryna - wysokie własciwości nawilżające, humektant4%
NIACYNAMID - natychmiastowo koi podrażnienia  Działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie, odbudowuje barierę ochronną naskórkaCukry
prebiotyczne - przywracają i utrzymują równowagę mikrobiomu na skórze. Wzmacniają funkcje obronne skórySposób użyciaStosować
na czystą skórę,  na całą twarz i/lub ciało, zwracając szczególna uwagę na obszary bardzo suchej i podraznionej skóry. (najlepiej po
uzyciu  kremu myjącego TOPIALYSE  Creme Lavant)Skutecznośc, która trwa 48 godzin, dzieki przedłużonemu działaniu
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przeciwświadowemu wystarczy jedna aplikacja co drugi dzień.
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