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CALMAPHEROL, Krem regeneracyjny do skóry podrażnionej,
55ml
 

Cena: 30,48 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 55 ml (tuba)

Postać -

Producent RED PHARMA LABORATORIES POLSKA S.A.
SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis
CALMAPHEROL - krem regenerujący do skóry podrażnionej (55 ml)

Zastosowanie:

- regeneracja, odżywienie i pielęgnacja skóry: podrażnionej, zaczerwienionej, popękanej, swędzącej, skłonnej do alergii

- stany zapalne skóry np. liszaje, zajady, zadrapania i otarcia naskórka

- po zabiegach dermatologicznych i kosmetycznych np. depilacja, laser, oczyszczanie twarzy, peeling

- w zmianach atopowych skóry

Sposób użycia:

Cienką warstwę kremu nanieść na uprzednio oczyszczoną i wysuszoną skórę, rozsmarować i pozostawić do wchłonięcia. Najlepsze
rezultaty osiąga się stosując dwa razy dziennie. Do stosowania na skórę całego ciała dla dzieci od 3. miesiąca życia oraz dorosłych.

Ingredients: Aqua, Caprylic/Capric Trigliceryde, Mineral oil, Beeswax, Polyglyceryl-10 Decaoleate, Zinc Oxide (and)
Triethoxycaprylylsilane, Glycerin, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Tocopheryl Acetate, Sorbitan Sesquioleate, Phenoxyethanol (and)
Ethylhexylglycerin, Allantoin, Copper Sulfate, Zinc Sulfate, Tetrasodium EDTA.
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Receptura preparatu CALMAPHEROL została opracowana we współpracy z lekarzami dermatologami.

PRZEBADANE DERMATOLOGICZNIE.

Nie zawiera substancji zapachowych i barwników.
Nie zawiera parabenów.

Calmapherol zawiera wysokogatunkowy mikronizowany tlenek cynku oraz czynne substancje nawilżające.

Aktywne składniki:
- Tlenek cynku, siarczan cynku i siarczan miedzi wykazują właściwości gojące, regenerujące przeciwzapalne, działają antybakteryjnie na
skórę. Wspomagają gojenie podrażnień, ran i owrzodzeń. Działają wysuszająco i zmniejszają stany zapalne skóry.

- Witamina E zapobiegając utracie wilgoci przyczynia się do wzrostu poprawy nawilżenia i przywrócenia naturalnych funkcji ochronnych.
Intensywnie regeneruje skórę suchą, podrażnioną i wrażliwą. Łagodzi zaczerwienienia skóry, zmniejszając przy tym uczucie napięcia i
szorstkości skóry. Poprzez nawilżanie zapobiega wysuszaniu i pękaniu skóry.

- Alantoina ma działanie łagodzące, uśmierzające oraz wzmacnia regenerację naskórka.
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