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PHARMACERIS A korneo-naprawczy krem łagodzący
CORNEO-SENSILIUM, 75 ml
 

cena: 41,64 PLN

Opis słownikowy

Marka Pharmaceris

Postać krem

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji dermokosmetyk

Zastosowanie pielęgnacja skóry wrażliwej

Opis produktu
 

Dermatologiczny krem o składzie objętym ochroną patentową działa naprawczo na uszkodzony naskórek. Intensywnie regeneruje skórę
z zaburzoną funkcją barierową warstwy rogowej i objawami ścieńczenia, np. po zabiegach, mikrouszkodzeniach, podrażnieniach i
otarciach. Wykazuje udokumentowane działanie wzmacniające i przywracające fizjologiczną grubość naskórka. Nawilża i natłuszcza
skórę, niwelując suchość i szorstkość naskórka, przywracając naturalną równowagę warstwy ochronnej stratum-corneum. Jedyna na
rynku formuła zamkniętego w mikrosferach sukralfatu z antybakteryjnym srebrem koloidalnym przeciwdziała rozwojowi bakterii,
natychmiastowo łagodząc objawy podrażnienia i mikrouszkodzeń, kojąc i wzmacniając osłabioną skórę. Olej konopny wykazuje
medyczną skuteczność w łagodzeniu podrażnień, świądu i rumienia. Dermatologiczna formuła opracowana dla skóry wrażliwej. Wysoka
tolerancja i skuteczność. Przebadano klinicznie i dermatologicznie.

PHARMACERIS A KORNEO-NAPRAWCZY KREM ŁAGODZĄCY - wskazania:

Do regularnej pielęgnacji skóry wrażliwej i alergicznej, jak również przy nagłych i przewlekłych podrażnieniach, silnym wysuszeniu i
uporczywym świądzie. Wskazany po zabiegach laserowych, medycyny estetycznej, dermabrazji, mezoterapii i dla skóry narażonej na
drażniące działanie czynników zewnętrznych i mechanicznych, np. po goleniu, depilacji. Do stosowania także na otarcia, zaczerwienienia
i zadrapania naskórka oraz przy podrażnieniach wokół ust.

PHARMACERIS A KORNEO-NAPRAWCZY KREM ŁAGODZĄCY - sposób użycia:

Stosować miejscowo 1 lub 2 razy dziennie lub w zależności od potrzeb, na uprzednio oczyszczoną i osuszoną skórę. Nie ma ograniczeń
do stosowania kremu na wrażliwe okolice ciała i twarzy np. powieki, pachy.

PHARMACERIS A KORNEO-NAPRAWCZY KREM ŁAGODZĄCY - główne składniki:
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Działanie naprawcze i regenerujące: sukralfat zamknięty w mikrosferach
Działanie antybakteryjne: srebro koloidalne
Działanie łagodzące podrażnienie, świąd, rumień: olej konopny o medycznej skuteczności i prebiotyk
Działanie nawilżające, odżywcze i ochronne: masło Shea, fito-diosgenina, wosk z oliwek, wosk candelilla

PHARMACERIS A KORNEO-NAPRAWCZY KREM ŁAGODZĄCY - skład:

Aqua (Water), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Isopropyl Isostearate, Propanediol, Hydrogenated
Olive Oil Decyl Esters, Glycerin, Isononyl Isononanoate, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Dimethicone, Cetearyl Alcohol, Aluminium
Sucrose Octasulfate, Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Glyceryl Behenate, PEG-75 Stearate, Hydrogenated Sunflower Seed Oil, Inulin,
Propylene Glycol, Ceteth-20, Steareth-20, Adansonia Digitata Seed Oil, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate,
Allantoin, Hydroxyacetophenone, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Alpha-Glucan
Oligosaccharide, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Tromethamine, BHA, Triisostearin, Dioscorea Villosa (Wild Yam) Root Extract, Silver
(nano), Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate
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