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SVR TOPIALYSE ZESTAW Balsam do ciała regenerujący 200
ml + Balsam do mycia 200 ml + MAŁPKA
 

Cena: 49,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml (+200 ml)

Postać zest.

Producent FILORGA POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaSVR TOPIALYSE ZESTAW Balsam do ciała regenerujący 200 ml + Balsam do mycia 200 ml + MAŁPKASVR TOPIALYSE
Balsam do ciała regenerujący 200 ml Regenerujący balsam przeciw podrażnieniom do skóry bardzo suchej i atopowejTopialyse Baume
Intensif to unikalny balsam uzupelniający niedobór lipidów w skórze, który zapobiega podrażnieniom, uporczywemu świądowi i
przesuszeniu oraz przynosi długotrwałą ulgę skórze atopowej.DziałanieREGENERUJĄCY BALSAM PRZECIW PODRAŻNIENIOM DO
SKÓRY BARDZO SUCHEJ I ATOPOWEJBALSAM ZAPOBIEGAJĄCY NAWROTOM(1), PRZYNOSI DŁUGOTRWAŁĄ ULGĘ SKÓRZE
ATOPOWEJInnowacja: 48H(2) skutecznośćPo raz pierwszy, długotrwałe działanie przeciwświądowePojedyncza aplikacja co drugi
dzień(1) Redukuje uczucie świądu(2) Samoocena, 22 ochotników(3) Badanie kliniczna na 22 ochotnikach po 21 dniach stosowania,
samoocena(4) Badanie kliniczna na 22 ochotnikach po 21 dniach stosowania, % zadowoleniaMinimalistyczna formuła - Optymalna
tolerancja10 składników wybranych specjalnie ze względu na efektywność i dobrą tolerancjęNajwyższe stężenie* fazy emoliencyjnej
46%, z czego 10% stanowi olej bawełny, źródło ceramidów Omega 3,6, i 9, uzupełniających niedobory lipidów i odbudowujących barierę
naskórkowąNajwyższe stężenie* aktywnych składników o działaniu łagodzącym i przeciwdziałającym podrażnieniom4% Niacynamid,
wiodący składnik wykorzystywany w medycynieCukry prebiotyczne, by przywrócić równowagę florze bakteryjnej skórySkóra sucha i
atopowa. Na uciążliwą suchość i świąd.Niemowlęta, dzieci, dorośli. Odpowiedni do pielęgnacji niemowląt już od narodzin, z wyjątkiem
wcześniaków.Testowano pod kontrolą pediatryczną i dermatologiczną.Do twarzy i ciała.Wysoka tolerancja100% testowany na skórze
wrażliwej. Hipoalergiczny.Bez konserwantów. Bez barwników i substancji zapachowych.NAJWYŻSZE STĘŻENIA WIODĄCYCH
DERMATOLOGICZNYCH SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH46% Faza emoliencyjna: uzupełnia braki lipidowe, odżywia i przywraca funkcje
ochronnej bariery naskórkowej10% olejek bawełny: źródło ceramidów Omega 3,6, i 9: odżywia, naprawia, regeneruje6% olejek kokosowy:
źródło ceramidów Omega 6 i 9: nadaje skórze jedwabistą miękkość i delikatną powłokę ochronnąMasło Babassu: roślinne masło
"przypominające silikon", które wtapia się w skórę, dzięki czemu balsam łatwo się rozsmarowuje a jednocześnie dostarcza skórze
odżywienia i poczucia komfortuFosfolipidy: ich struktura jest zbliżona do struktury lipidów skóry, co oznacza że doskonale się do niej
dostosowuje - składniki aktywne są łatwiej dostarczane i szybciej przenikająEfekt:SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA KLINICZNIE,
WYJĄTKOWE REZULTATYŚwiąd zredukowany: -100%(3) po 21 dniach stosowaniaRedukcja świadu po 48godzinach od zastosowania
produktu - 66%(3)SKUTECZNOŚĆ DOCENIONA PRZEZ KONSUMENTÓW100%(4)zmniejsza świąd i podraznienia100%(4)
natychmiastowo i długotrwale łagodzi skórę9 na 10 kobiet potwierdza większą skuteczność w porównaniu do produktu, którego
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zwyczajowo używają do codziennej pielęgnacjiSposób użyciaPo oczyszczeniu skóry za pomocą Topialyse Creme Lavante nałożyć
balsam na całą twarz i/lub ciało, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów bardzo suchych i podrażnionych. Stosować podczas
nawrotów intensywnego świądu, podrażnienia i wysuszenia skóry.Stosować w połączeniu z TOPIALYSE Creme
EmollienteSkładLAB15.08/A.20 - INGREDIENTS (CONTAINS) : AQUA (PURIFIED WATER), GOSSYPIUM HERBACEUM (COTTON) SEED
OIL, HEXYLDECYL STEARATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, NIACINAMIDE, C10-18
TRIGLYCERIDES, GLYCERIN, C12-16 ALCOHOLS, GLYCERYL STEARATE, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL, GLYCERYL STEARATE
CITRATE, ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, TOCOPHERYL ACETATE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, HYDROGENATED
LECITHIN, PALMITIC ACID, PENTYLENE GLYCOL, XANTHAN GUMSVR TOPIALYSE Balsam do mycia 200 mlOdżywczy balsam do mycia
skóry bardzo suchej i atopowej, koi świąd i podrażnieniaMyjący balsam zapobiegający świądowi i łagodzący podrażnienia - do skóry
bardzo suchej i atopowej. Myje bez wysuszania, odbudowuje warstwę lipidową oraz długotrwale przeciwdziała uporczywemu swędzeniu
skóry bardzo suchej i atopowej. Polecany dla całej rodziny.Efekt:Testowano na skórze wrażliwej, bardzo suchej i
atopowejSKUTECZNOŚĆ UDOWODNIONA KLINICZNIE Utrzymuje nawilżenie przez 24h(1) PRODUKT CHWALONY PRZEZ
UŻYTKOWNIKÓW 100%(2) 24h efekt przeciwświądowy90%(2) Dba o film hydrolipidowy skóry, a jednocześnie intensywnie uzupełnia
niedobory lipidów90%(2) Długotrwale koi i przywraca trwały komfort skórze(1) Korneometria, 21 ochotników (2) Badanie kliniczne na 22
ochotnikach, po 3 tygodniach stosowania, % zadowolenia (3) Badanie kliniczne na 22 ochotnikach, po 3 tygodniach stosowania,
samoocenaSposób użycia:Nałożyć na wilgotną skórę, rozprowadzić, spłukać i ostrożnie wysuszyć skórę bez pocierania. Następnie po
umyciu zastosować TOPIALYSE Creme Emolliente, dla zapewnienia skórze nawilżenia i trwałego komfortu lub TOPIALYSE Baume
Intensif, by intensywnie odżywić skórę i skutecznie ukoić świąd na 48H
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