
 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

 

Bioderma Cicabio Restor, krem ochronno-regeneracyjny,
100ml KRÓTKA DATA (do 2022-09-30)
 

Cena: 35,80 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać krem

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Pomaga w leczeniu podrażnionej skóry i niwelowaniu blizn, szczególnie tych spowodowanych niektórymi metodami terapii
nowotworowej
Pomaga przywrócić barierę ochronną skóry
Intensywnie i trwale odżywia skórę
Zmniejsza uczucie dyskomfortu i swędzenia
Bardzo dobrze tolerowany - Bezzapachowy - Praktyczne, higieniczne opakowanie, dzięki któremu produkt jest łatwy w użyciu

Wszystkie formuły produktów BIODERMA są oparte na ekobiologii, która znajduje się w centrum podejścia NAOS - po to, aby lepiej
chronić ekosystem skóry i wzmaniać jej naturalne mechanizmy. Na długi czas.

MEDI-SECURE to zaawansowane podejście, dzięki któremu Bioderma troszczy się o osłabioną skórę. MEDI-SECURE zapewnia ochronę i
zachowanie naturalnego ekosystemu skóry dzięki restrykcyjnemu przestrzeganiu szczególnych środków ostrożności dostosowanych do
potrzeb skóry osłabionej przez długotrwałe choroby i terapie medyczne.
1.Uważnie dobrane składniki bazowe i substancje aktywne, uznane przez środowisko medyczne, gwarantujące maksymalne
bezpieczeństwo.
2. Praktyczne i higieniczne opakowania wykonane w technologii Tubairless™ zmniejszają ryzyko zanieczyszczeń.
3. Rezultaty poparte badaniami klinicznymi przeprowadzonymi pod kontrolą medyczną, w tym onkologiczną.
Upośledzenie funkcji bariery ochronnej skóry może wystąpić w wyniku leczenia onkologicznego, takiego jak: chemioterapia, chirurgia i
radioterapia.
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Biorąc pod uwagę zaburzenia ekosystemu tak osłabionej skóry i działając zgodnie z podejściem MEDI-SECURE, Bioderma opracowała
Cicabio Restor- dermokosmetyk przeznaczony dla skóry, która jest podrażniona, a jej powierzchnia uszkodzona przez niektóre terapie
medyczne, szczególnie onkologiczne.

1 / NAPRAWA I OCHRONA: połączenie D-PANTENOLU i KWASU HIALURONOWEGO pomaga zregenerować osłabioną skórę dzięki
właściwościom nawilżającym i naprawczym LIPOGLICYNA działa przeciwbakteryjnie i chroni naskórek.
2/ KOMFORT I ODPORNOŚĆ:
Aktywny składnik ANTALGICINE™ służy do łagodzenia uczucia dyskomfortu.
Trzy oczyszczone cukry wzmacniają odporność skóry. Taka kombinacja składników aktywnych pomaga zmniejszyć uczucie swędzenia.

Nasze podejście jest zgodne z zasadami ekobiologii NAOS, aby lepiej chronić ekosystem skóry i wzmacniać jej naturalne mechanizmy.
Zamiast nadmiernego leczenia, skóra uczy się prawidłowo funkcjonować.

STOSOWANIE:

Raz lub dwa razy dziennie
  Etap 1
  Oczyść skórę delikatnym produktem higienicznym, najlepiej pod prysznicem niż podczas kąpieli. Nie stosować w połączeniu z gorącą
wodą.
  Etap 2
  Osusz skórę delikatnie, by uniknąć podrażnień.
  Etap 3
  Stosuj Cicabio Restor raz lub dwa razy dziennie na obszary zmienione chorobowo.
  Nie nakładaj produktu przed sesją radioterapii.
  W przypadku powierzchownych blizn - tekstura produktu nadaje się do masowania blizn.
  Etap 4
  Chroń powierzchowne podrażnienia skóry i blizny przed słońcem, używając odzieży ochronnej.
  Etap 5
  Chroń skórę dłoni podczas ręcznie wykonywanej pracy, noś wygodne, szerokie obuwie, zakładaj bawełniane skarpetki.
Powierzchowne podrażnienie skóry i blizny: unikaj ekspozycji na słońce. Uszkodzone dłonie i stopy: chroń ręce podczas pracy ręcznej -
noś szerokie buty i bawełniane skarpetki - Skonsultuj się z pediatrą i podiatrą. W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem. Aplikuj przed
sesją radioterapii.

Skóra jest największym organem naszego ciała. Niektóre zabiegi i lecznicze kuracje mają na nią ogromny wpływ i powodują jej
osłabienie. Upośledzenie funkcji bariery ochronnej naskórka może wystąpić podczas przeprowadzania niektórych zabiegów, w
szczególności w przypadku terapii nowotworów (zabiegi chirurgiczne/radioterapia/chemioterapia): - Zabieg chirurgiczny może
wywoływać zmiany w obrębie operowanego obszaru - Promieniowanie w trakcie radioterapii może uszkadzać komórki skóry i
powodować zaczerwienienie skóry - Chemioterapia może być toksyczna dla zdrowych komórek skóry dłoni i stóp Po zabiegu w miejscu
leczonych obszarów mogą pojawić się powierzchowne podrażnienia skóry lub blizny. Zmiany te mogą być związane z uczuciem
dyskomfortu, który może mieć wpływ na jakość życia. Ich leczenie ma zasadnicze znaczenie dla zachowania skóry zdrowej na dłużej,
poprzez wybór odpowiednich produktów, które będą ją wspierać podczas przeprowadzanych zabiegów lub bezpośrednio po nich.
Testowany pod nadzorem onkologicznym

Natychmiastowe rezultaty:
Pomaga przywrócić barierę ochronną skóry
Skóra jest chroniona : 89% (1)
Tolerancja produktu: 100% (1)
Regeneruje skórę
Skóra jest zregenerowana: 91% (1)
Łagodzi uczucie dyskomfortu i swędzenia
Zmniejsza uczucie dyskomfortu: 93% (1)
Zmniejsza podrażnienia: 91% (1)

Długotrwałe rezultaty:
Pomaga w leczeniu podrażnionej skóry i niwelowaniu blizn
Poprawa bariery skórnej: u 78% pacjentów (1)
Łagodzi
Uczucie dyskomfortu zmniejszone o 71% (2)
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Uczucie swędzenia zmniejszone o 78% (2)
Wpływ na codzienne życie
Zmniejsza wpływ na jakość życia: -80% (1)

(1) Badanie kliniczne z udziałem 34 pacjentów z podrażnieniem skóry dłoni i stóp wywołanym chemioterapią przez 28 dni.
(2) Test konsumencki z udziałem 109 ochotników w wieku od 19 do 70 lat, z zauważalnymi bardzo suchymi obszarami skóry, przez 2
tygodnie.

Producent:

Naos
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