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A-DERMA DERMALIBOUR+ CICA - Krem regenerujący do
skóry podrażnionej od 1. dnia życia, 50ml
 

Cena: 40,32 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

DERMALIBOUR+ CICA-Krem regenerujący to w 100% naturalna pielęgnacja, przeznaczona dla podrażnionej i nadreaktywnej skóry całej
rodziny, już od 1. dnia życia: podrażnienia twarzy, dłoni i wokół ust, miejscowe przesuszenia skóry, odparzenia okolic pieluszkowych,
podrażnienia sutków związane z karmieniem piersią*. Stworzony na bazie oczyszczającego kompleksu Cynk – Miedź i ekstraktu z
młodych pędów owsa Rhealba® natychmiastowo koi przyczyniając się do regeneracji naskórka. Dodatkowo, formuła wzbogacona w
naturalne oleje roślinne, w tym olej jojoba, odżywia skórę, zapewniając jej optymalny komfort. Potwierdzona klinicznie skuteczność już w
24h. Wysoka tolerancja, formułę przebadano pod kontrolą dermatologiczną, pediatryczną, ginekologiczną i okulistyczną. Do
stosowania na twarz, powieki, ciało oraz zewnętrzne błony śluzowe. Nie zawiera substancji zapachowych, ani olejów mineralnych.
Wodoodporny. Produkt odpowiedni dla wegan, nie zawiera substancji pochodzenia zwierzęcego. *Należy dokładnie oczyścić sutki
przed karmieniem piersią.  Mierzone 24h po pierwszej aplikacji. Badanie kliniczne na grupie 76 osób - 2 do 3 aplikacji dziennie przez 21
dni.

WSKAZANIA:

Podrażnienia dłoni i wokół ust, miejscowe przesuszenia skóry, odparzenia okolic pieluszkowych, podrażnienia suktków związane z
karmieniem piersią

SKŁADNIKI:

WATER (AQUA). CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. GLYCERIN. HYDROGENATED VEGETABLE OIL. POLYGLYCERYL-2
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DIPOLYHYDROXYSTEARATE. ZINC OXIDE. MAGNESIUM SULFATE POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE. AVENA SATIVA (OAT)
LEAF/STEM EXTRACT (AVENA SATIVA LEAF/STEM EXTRACT). COPPER SULFATE. ZINC SULFATE. HELIANTHUS ANNUUS
(SUNFLOWER) SEED OIL (HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL). SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL (SIMMONDSIA CHINENSIS
SEED OIL). TOCOPHEROL

SPOSÓB UŻYCIA:

Nakładać 2-3 razy dziennie na podrażnione obszary skóry, najlepiej z uprzednim zastosowaniem Dermalibour + CICA- Żel do mycia.
Produkt szybko się wchłania, bez lepkiego lub tłustego wykończenia.

Producent:

Pierre Fabre
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