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LINOUREA 30% Krem mocznikowy z Wit. A+E kr
 

Cena: 14,43 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 g

Postać krem

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
"ZIOŁOLEK" SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Aqua, Urea, Petrolatum, Cetostearyl Alcohol, Polysorbate 40, Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, Paraffinum Liquidum, Caprylic/Capric
Triglyceride, Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol (and) Potassium Sorbate (and) Hexylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate,
Triacetin, Parfum, Silica, Citric Acid.

Działanie:
Krem mocznikowy z witaminami A i E Linourea 30% to preparat o właściwościach złuszczających i regenerujących, za które
odpowiedzialna jest wysoka, bo aż 30%, zawartość mocznika. Dzięki tak wysokiemu stężeniu mocznika krem przyczynia się do
rozluźnienia połączenia keratynowego w skórze, co przekłada się na pobudzenie procesu jej złuszczania. Usunięcie martwych komórek
wpływa na zwiększenie podziału komórkowego w naskórku. Mocznik równocześnie zatrzymuje wodę w skórze, czyli ogranicza jej
wysuszanie, a także zmiękcza ją, poprawia sprężystość i elastyczność. Przywrócenie skórze odpowiedniego poziomu nawilżenia
zmniejsza jej szorstkość. Systematyczne stosowania Linourea 30% działa regenerująco oraz przyczynia się do zmniejszenia skłonności
skóry do pękania. Skóra staje się miękka, gładka i jędrna. Krem będzie również pomocny u osób, u których występuje rogowacenie
okołomieszkowe oraz wrastanie włosków po depilacji.

Zastosowanie:
Linourea 30% krem mocznikowy z witaminami A+E przeznaczony do stosowania w pielęgnacji skóry suchej, nadmiernie zrogowaciałej z
tendencją do pękania. Szczególnie polecany do pielęgnacji szorstkich, popękanych pięt. Odpowiedni dla kobiet w okresie menopauzy.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Preparat testowany dermatologicznie.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować przy ostrych stanach zapalnych, w
przypadku których wymagane jest leczenie farmakologiczne.
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Sposób użycia:
Krem w niewielkiej ilości rozprowadzać na skórze. Nie należy jednak aplikować na skórę twarzy.
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