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SENI CARE Krem do suchej zrogowaciałej skóry, 100 ml
 

Cena: 14,70 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Krem do codziennej pielęgnacji suchej, zrogowaciałej i łuszczącej się skóry. Skutecznie zmiękcza i wygładza skórę oraz reguluje proces
łuszczenia się i rogowacenia naskórka. Dobrze odżywia, nawilża i natłuszcza zrogowaciałą skórę, w miejscach takich jak kolana, stopy
czy łokcie.

Właściwości:
- odżywia, nawilża i natłuszcza zrogowaciałą skórę
- reguluje proces łuszczenia się i rogowacenia naskórka
- zmiękcza i wygładza skórę
- łatwy w rozprowadzaniu i dobrze się wchłania
- ma lekko tłustą konsystencję
- produkt przebadany dermatologicznie.

Składniki aktywne:

10% mocznika - nawilża i ułatwia wiązanie wody przez skórę, zwiększa jej sprężystość, zmiękcza zrogowaciały naskórek i ułatwia jego
usuwanie.

Biokompleks lniany - odżywia i wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka, podwyższając przy tym odporność skóry na czynniki
drażniące.

Pantenol - pomaga w utrzymaniu prawidłowego nawilżenia naskórka.

Gliceryna - regeneruje skórę i silnie ją nawilża

Kwas mlekowy - wykazuje działanie antybakteryjne, utrzymuje prawidłowy poziom wilgoci w naskórku i wpływa na nawilżenie i
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nawodnienie skóry, odbudowuje pH skóry i przywraca jego naturalny odczyn.

Lanolina - zmniejsza szorstkość skóry i odparowywanie wody z naskórka.

Witamina E - ma właściwości odżywcze, regenerujące i nawilżająco-natłuszczające.

Sposób użycia:
Krem nanieść na umytą i osuszoną skórę i lekko wmasować do całkowitego wchłonięcia i wyschnięcia. Stosować rano i wieczorem Nie
stosować na uszkodzoną skórę.

W celu wzmocnienia działania kremu na pięty, raz w tygodniu nanieść jego grubszą warstwę na zrogowaciałe miejsce, założyć
bawełniane skarpetki i pozostawić taki kompres na noc.

Opakowanie: 100 ml
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