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NIVELIUM Balsam 180 ml
 

Cena: 19,96 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 180 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

NIVELIUM Balsam emoliencyjny to specjalistyczny preparat dermatologiczny przeznaczony do pielęgnacji skóry atopowej i łuszczącej
się. Skoncentrowana formuła lekkiej emulsji tworzy barierę ochronną, nie pozostawia wrażenia tłustej i lepkiej skóry. Balsam intensywnie
i długotrwale nawilża skórę, przeciwdziałając jej odwodnieniu i ponownemu pojawieniu się suchości i szorstkości. Wyraźnie ją zmiękcza,
łagodząc uczucie swędzenia oraz redukuje jej napięcie. Dodatkowo przywraca skórze gładkość i elastyczność, dzięki czemu staje się
ona jędrna, miękka i przyjemna w dotyku.

Skład
Aqua, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Ethylhexanoate, Glycerin,Polyacrylamide/ Hydrogenated Polydecene/ Laureth-7, Glyceryl Stearate
Citrate, ButyrospermumParkii Butter Extract , Propylene Glycol/ Sodium PCA/ Glucose/ Urea/ Glutamic Acid/ Lysine/ Glycine/Lactic
Acid/ Allantoin, Sesamum Indicum Seed Oil/ Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Glycerin/Lilium Candidum Bulb Extract, Petrolatum,
Phenoxyethanol/ Ethylhexylglycerin, Cera Alba, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Disodium EDTA, Sodium
Hydroxide, BHA

Stosowanie
Niewielką ilość balsamu rozprowadzić na skórze. Systematyczne stosowanie balsamu emoliencyjnego Nivelium skutecznie zabezpiecza
skórę przed nadmiernym wysychaniem, rogowaceniem, pękaniem czy złuszczaniem.

Działanie
Nivelium - balsam emoliencyjny to specjalistyczny preparat dermatologiczny o lekkiej, hipoalergicznej formule emulsji, która nie
pozostawia efektu tłustej skóry i jest wolna od sterydów, parabenów i silikonów. Jego działanie ukierunkowane jest na rekonstrukcję
naturalnego czynnika nawilżającego NMF oraz na wzmocnienie funkcji odpornościowych skóry. Balsam intensywnie i długotrwale
nawilża skórę, jednocześnie zabezpieczając przed jej odwodnieniem i ponownym pojawieniem się nadmiernej suchości i szorstkości.
Wyraźnie ją zmiękcza oraz redukuje napięcie, swędzenie i łuszczenie się skóry. Co więcej, przywraca skórze gładkość i elastyczność,
sprawiając, że staje się ona jędrna, miękka i przyjemna w dotyku. Systematyczne stosowanie balsamu emoliencyjnego Nivelium
skutecznie chroni skórę przed nadmiernym wysychaniem, rogowaceniem, pękaniem czy złuszczaniem. Efekty można odczuć już po
kilku zastosowaniach. Balsam emoliencyjny Nivelium, oprócz intensywnie nawilżającego kompleksu rekonstruującego NMF, posiada w
swym składzie składniki o działaniu wzmacniającym funkcje odpornościowe skóry. Masło shea jest doskonałym emolientem dla skóry.
Dzięki zawartości triglicerydów, wykazuje działanie naprawcze i poprawia funkcjonowanie naturalnej bariery ochronnej skóry. Wraz z
ekstraktem z lilii białej poprawia jej stopień nawilżenia, a tym samym przywraca jej gładkość i elastyczność. Witamina A i E zawarte w
oleju z rokitnika odżywiają i regenerują skórę, działają przeciwutleniająco i detoksykacyjnie, stanowiąc ochronę przed szkodliwymi
czynnikami zewnętrznymi. Alantoina skutecznie regeneruje. Dodatkowo, działa łagodząco na podrażnienia i zaczerwienienia. Produkt
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przebadany dermatologicznie.

Wskazania
Balsam emoliencyjny Nivelium został stworzony z myślą o pielęgnacji skóry z objawami atopowego zapalenia skóry oraz łuszczycy.
Wykazuje działanie intensywnie nawilżające i regenerujące. Redukuje szorstkość, niweluje swędzenie i łuszczenie się skóry.
Przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 3. roku życia.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Uwagi
Preparat należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

