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Belcura Emuls. w sprayu do ciała 125ml
 

Cena: 56,21 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 ml

Postać -

Producent BELUPO, IIIEKOVI I KOZMETIKA S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Belcura to emulsja w aerozolu przyspieszająca gojenie i regenerację skóry.

Unikatowa postać pianki w aerozolu oraz specjalnie dobrana technologia rozpylania umożliwiają bezproblemową, równomierną aplikację
emulsji na skórze nie powodując podrażnień. Belcura pielęgnuje skórę z chorobami zapalnymi,podrażnioną i uszkodzoną skórę
(stłuczenia i otarcia, poparzenia słoneczne, odleżyny I stopnia, zaczerwienione pośladki), podrażnienia po zabiegach medycyny
estetycznej (epilacja laserowa, kriochirurgia, peelingi, laseroterapia), atopowe zapalenie skóry (AZS) oraz pomaga w codziennej higienie
skóry bardzo suchej i wrażliwej.

Mikronizowane srebro MicroSilver BG o porowatej strukturze molekularnej wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne przez co
wspomaga naturalny proces gojenia się ran, uspokaja podrażnioną skórę, łagodzi świąd i zaczerwienienia oraz normalizuje i wzmacnia
naturalną florę bakteryjną skóry.
Starannie dobrane hydrofobowe i hydrofilowe emolienty regenerują barierę naskórkową oraz ograniczają jej przepuszczalność.
Ceramidy III zapobiegają utracie wody poprzez naskórek, przyspieszają regenerację i zwiększają odporność skóry na działanie
niekorzystnych czynników zewnętrznych.
Kwas mlekowy L(+)  stymuluje produkcję ceramidów w skórze, dzięki czemu wpływa na uszczelnienie bariery lipidowej naskórka,
zmniejsza utratę wody ze skóry i sprzyja lepszemu jej nawilżeniu, która staje się bardziej elastyczna i miękka.
pH 5 zapewnia fizjologiczną kwasowość skóry.

Skład:
Emulsja zawiera niezjonizowane, mikronizowane srebro.

Stosowanie:
Belcura emulsja w aerozolu może być stosowana od 6 miesiąca życia.
Miejsca wymagające pielęgnacji w okresie nasilonej suchości, podrażnienia, zaczerwienienia i swędzenia skóry: 1-2 razy dziennie.

Przeciwwskazania:
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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