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Allerco, krem, emolient, natłuszcz., 75 ml
 

Cena: 39,36 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent PHARMENA

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Krem emolientowy natłuszczający allerco® zapewnia efektywną pielęgnację i ochronę skóry suchej, wrażliwej, atopowej, skłonnej do
podrażnień i alergii. Jest produktem o niskim potencjale alergizującym, nie zawiera substancji zapachowych. Krem stanowi unikalne
połączenie molekuły Regen7 ze specjalnie dobranymi emolientami i składnikami pielęgnacyjno-ochronnymi. Molekuła Regen7
pozytywnie wpływa na stan i wygląd skóry oraz chroni ją przed powstawaniem podrażnień. Dodatek witaminy E i gliceryny podwyższa
zdolność do utrzymywania prawidłowej wilgotności skóry. Zastosowane emolienty, olej canola i olej jojoba, działają wzmacniająco i
ochronnie na naturalną warstwę hydrolipidową naskórka, czyniąc skórę odporniejszą na działanie niekorzystnych czynników
środowiskowych. Krem chroni skórę przed wiatrem i niską temperaturą. Działa odżywczo, zapewnia skórze długotrwałe natłuszczenie i
nawilżenie. Naturalny prebiotyk biolin utrzymuje prawidłową równowagę mikroflory naskórka i wzmacnia barierę ochronna skóry. Krem
wspomaga i przyspiesza regenerację naskórka oraz ogranicza przeznaskórkową utratę wody (TEWL). Wyraźnie zmniejsza suchość i
szorstkość skóry. Wygładza naskórek i reguluje proces jego złuszczania. Przynosi ulgę i przywraca utracony komfort.

Działanie:

zapewnia skórze długotrwałe nawilżenie i natłuszczenie, zapobiegając nadmiernemu jej wysuszeniu
działa łagodząco i chroni przed powstawaniem podrażnień
wzmacnia naturalną warstwę lipidową naskórka i zabezpiecza przed przeznaskórkową utratą wody
wyraźnie zmniejsza suchość i szorstkość skóry, wygładzając naskórek
chroni przed działaniem niekorzystnych czynników środowiskowych i atmosferycznych
zmiękcza i uelastycznia naskórek, przywracając skórze utracony komfort

Sposób stosowania:  Krem nanosić na skórę kilka razy dziennie w zależności od potrzeb.
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Wskazania do stosowania: Codzienna pielęgnacja skóry suchej, wrażliwej, atopowej, skłonnej do podrażnień i alergii. Produkt
odpowiedni dla każdej grupy wiekowej. Polecany do stosowania u dzieci i niemowląt.

Składniki aktywne: molekuła Regen7, emolienty (olej jojoba, olej canola, węglan dikaprylowy, palmitynian izopropylu), biolin, witamina E, 
gliceryna.

Wielkość opakowania: 75 ml
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