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AMADERM UREA 5%, Krem nawilżający, 50ml
 

Cena: 18,66 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z
O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis
Amaderm Krem nawilżający przeznaczony jest dla osób ze skórą suchą, wywołaną leczeniem dermatologicznym lub czynnikami
atmosferycznymi (np. niska temperatura, wiatr). Może być także stosowany przez osoby, u których suchość ma podłoże genetyczne.

Zaawansowana formuła kosmetyku sprawia, że skóra staje się głęboko i długotrwale nawilżona. Krem łagodzi, koi podrażnienia, jakie
występują po różnego rodzaju terapiach czy zabiegach dermokosmetycznych. Niweluje nieprzyjemne uczucie napięcia skóry, świąd,
pieczenie. Regularne stosowanie kremu zapobiega łuszczeniu, wysuszaniu, pękaniu naskórka, przywraca skórze miękkość i gładkość.
Staje się ona bardziej delikatna, zregenerowana, nabiera zdrowego, naturalnego wyglądu. Delikatna, kremowa formuła sprawia, że
kosmetyk łatwo się rozprowadza, szybko się wchłania, pozostawiając na skórze lekki, aksamitny film ochronny. Nie powoduje
jednocześnie nadmiernego świecenia ani błyszczenia suchej skóry.

Kosmetyki są bezpieczne nawet dla cery skłonnej do podrażnień i alergii. Nie zawierają parabenów ani produktów ropopochodnych.
Krem nie posiada zapachu, barwników, nie powoduje żadnych reakcji alergicznych. Może być stosowany zarówno do codziennej
pielęgnacji i ochrony skóry suchej, jak i podczas różnego rodzaju terapii, zabiegów powodujących wysuszenie czy podrażnienie skóry.

Pojemność: 50 ml

Stosowanie:

Preparat należy stosować 2-3 razy dziennie na umytą i dobrze wysuszoną skórę poprzez nałożenie warstwy kremu i łagodne wcieranie
aż do wchłonięcia.

Skład:
Aqua, Cetearyl Alcohol, Urea, Sodium Lactate, Polysorbate 60, Glyceryl Stearate, Linum Usitatissimum, Caprylic/Capric Triglyceride,
Isopropyl Myristate, Dimethicone, Sorbitol, Panthenol, Sorbitan Stearate, Lactic Acid, Theobroma Cacao, Silica, Allantoin, Tocopherol,
Xanthan Gum, Potassium Sorbate, Cholesterol, Ceresin, Paraffinum Perliquidum, Paraffinum Liquidum, Lanolin
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Substancje aktywne:
urea – wykazując działanie nawilżające oraz zmiękczające, umożliwia przenikanie składników aktywnych do głębszych warstw skóry.

allantoin – zapobiega nadmiernej utracie wody i pobudza regenerację naskórka, dzięki czemu zmniejsza zaczerwienia i łagodzi
podrażnienia, chroni przed czynnikami zewnętrznymi.

linum usitatissiumum – pobudza procesy regeneracji skóry właściwej i naskórka, skutecznie poprawiając kondycję skóry.

theobroma cacao – łagodzi podrażnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi, zwiększa elastyczność skóry i widocznie poprawia
jej wygląd, nadając blasku i aksamitnej gładkości.
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