
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Ziaja Med Naczynkowa, krem wyciszający rumień, dzień/noc,
SPF 10, 50ml
 

Cena: 18,11 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Krem wyciszający rumień na dzień/noc, SPF 10 - przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry naczyniowej, skłonnej do
zaczerwieniania się oraz z tendencją do rumienia.

Składniki/Ingredients
Aqua, Isononyl Isononanoate, Octocrylene, C12-15 Alkyl Benzoate, Glycerin, Panthenol, Butyl Methoxydibenzoylmethane,
Cyclopentasiloxane, Glyceryl Stearate Citrate, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano), Sodium Acrylate/Sodium
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Polysorbate 80, Butylospermum Parkii (Shea Butter), Caprylic/ Capric Triglyceride,
Aster Maritima/Tripolium Extract, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Hydrogenated Coco-Glycerides, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil,
Steareth-2, Allantoin, Hesperidin Methyl Chalcone, Steareth-20, Dipeptide-2, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Tocopheryl Acetate,
Phenoxyethanol, Metylparaben, Propylparaben, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Diazolidinyl Urea.

Właściwości
Bogata emulsja regenerująca na bazie ekologicznych składników.
Przyczynia się do unormowania mikrokrążenia skórnego.
Redukuje rumień oraz przynosi natychmiastowe ukojenie.
Wzmacnia odporność skóry na czynniki zewnętrzne.

Składniki aktywne:
•Alantoina - nawilża oraz zapobiega nadmiernej utracie wody. Działa łagodząco oraz przyspiesza odnowę naskórka. Zmiękcza i
wygładza skórę.
•NNKT - wzmacniają płaszcz wodno-lipidowy skóry oraz tworzą delikatny film ochronny. Posiadają właściwości zmiękczające,
nawilżające i natłuszczające. Zabezpieczają skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.
•Eyellis - pochodna hesperydyny - neutralizuje wolne rodniki, wspomaga mikrocyrkulację, zmniejsza przepuszczalność naczyń
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krwionośnych oraz wzmacnia ich ścianki.
•Ekstrakt z astra solnego - zapobiega stanom zapalanym, redukuje zaczerwienienie i rumień oraz zwiększa odporność naczyń
krwionośnych.
•D-panthenol - działa nawilżająco, uelastyczniająco i zmiękczająco. Łagodzi podrażnienia naskórka.
•Filtry UVA/UVB organiczne - zabezpieczają skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Wykazują stabilność fizyko-
chemiczną oraz brak dermotoksyczności.

Przeznaczenie
Skóra naczynkowa, wrażliwa, nadreaktywna, skłonna do zaczerwieniania się, z tendencją do rumienia.
Dla kobiet w okresie menopauzy (doświadczających "uderzeń ciepła").
Zalecany przy wrażliwości naczyń włosowatych skóry na czynniki zewnętrzne: wiatr, słońce, wahania temperatur, klimatyzacja, dym
papierosowy oraz wewnętrzne: nadczynność mikrokrążenia czy stres.
Dla osób w wieku 25+.
Dla kobiet i mężczyzn.

Stosowanie
•Krem wyciszający rumień, Ziaja Med nanieść miejscowo na zmiany naczyniowe.
•Następnie delikatnie wklepać.
•W przypadku skóry płytko unaczynionej stosować na noc na skórę twarzy, szyi i dekoltu.

Uwagi
•Produkt testowany dermatologicznie i alergologicznie.
•Hypoalergiczny.
•Bez kompozycji zapachowej.
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