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SENI CARE Krem ochronny z argininą, 200ml
 

Cena: 21,00 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Krem ochronny do skóry z argininą polecany do pielęgnacji skóry narażonej na podrażnienia, w tym u osób obłożnie chorych i
pieluchowanych. Produkt dzięki składnikom aktywnym chroni skórę przed powstawaniem stanów zapalnych, odparzeń i odleżyn przy
jednoczesnym jej nawilżaniu. Ponadto przyspiesza regenerację naskórka i tworzy na skórze przezroczystą warstwę ochronną,
pozwalającą jej oddychać. 

W przeciwieństwie do tradycyjnych kremów ochronnych, ma lekką konsystencję i łatwo się wchłania. Łagodzi nieprzyjemne objawy
suchości i napięcia skóry. Zawiera Sinodor® - naturalną substancję pochłaniającą nieprzyjemne zapachy w tym moczu, czy kału. 

Produkt przebadany dermatologicznie, hypoalergiczny, wegański i bezzapachowy.

Składniki aktywne:
Arginina - łagodzi podrażnienia, przyspiesza proces gojenia się ran, dogłębnie nawilża skórę.
Alantoina - odpowiada za utrzymanie prawidłowego nawilżenia naskórka, łagodzi podrażnienia i działa przeciwzapalnie. Przyspiesza
gojenie się ran oraz pobudza regenerację naskórka.
Biokompleks lniany - działa odżywczo, wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka i podwyższa odporność skóry na czynniki drażniące.
Pantenol - odpowiada za utrzymanie prawidłowego nawilżenia naskórka. Szczególnie ważny składnik w przypadku skóry łatwo
ulegającej podrażnieniom.
Masło Shea - regeneruje i odżywia skórę. Łagodzi zmiany alergiczne i posiada właściwości ochronne.
Olej Canola - natłuszcza, zmniejsza uczucie swędzenia i przesuszenia skóry.
Olej z pestek winogron - nawilża i delikatnie natłuszcza skórę. Łagodzi podrażnienia, poprawia jędrność skóry oraz pomaga hamować
procesy starzenia się.
Sinodor® - pochłania nieprzyjemny zapach np. moczu czy kału.

Sposób użycia:
Nanieść warstwę kremu na oczyszczoną i osuszoną skórę zagrożonych odleżynami lub odparzeniami partii ciała. Pozostawić do
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wchłonięcia.

Pojemność: 200 ml
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