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Zoxiderm krem 30 ml
 

Cena: 30,18 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać krem

Producent AXXON SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Skład
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Octyldodecanol, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Panthenol, Sorbitol, 1,2-Hexanediol,
Cetearyl Alcohol, Hyaluronic Acid, Climbazole, Piroctone Olamine, Polysorbate 60, Zinc Pyrithione.

Działanie
W skład kremu Zoxiderm wchodzi m.in. dekspantenol, który nawilża oraz łagodzi podrażnienia i objawy wywołane kontaktem z
czynnikami alergennymi. Ponadto kwas hialuronowy zapewnia optymalne nawilżenie poprzez wiązanie w naskórku wody. Pirytionian
cynku ogranicza nadmierną produkcję łoju, działa kojąco i przeciwgrzybiczo. Preparat skutecznie ogranicza podrażnienia, wspomaga
regenerację skóry i wspiera odbudowę jej naturalnej bariery ochronnej, zmniejsza przeznaskórkową utratę wody i chroni skórę przed
przesuszeniem (pozostawia na jej powierzchni ochronny film). Regularna aplikacja kremu przyczynia się do długotrwałej poprawy
nawilżenia i natłuszczenia skóry, która widoczne staje się bardziej elastyczna, miękka, wygładzona i przyjemna w dotyku. Preparat
zawiera także oktopiroks i klimbazol.

Zastosowanie:
Zoxiderm krem przeznaczony do pielęgnacji skóry twarzy – wrażliwej i łojotokowej. Odpowiedni w przypadku występowania nadmiernej
suchości i szorstkości, a także uczucia napięcia skóry i nadmiernego łuszczenia się naskórka.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i
światła. Należy unikać kontaktu z błonami śluzowymi oczu, ust i nosa. W przypadku kontaktu z oczami należy je przemyć wodą.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik kremu.

Sposób użycia 
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Aplikować cienką warstwę kremu na oczyszczonej skórze twarzy. Krem należy delikatnie wetrzeć i pozostawić do całkowitego
wchłonięcia. Stosować raz dziennie.
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