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SENI CARE Krem ochronny z argininą 200 ml
 

Cena: 14,94 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent TORUŃSKIE ZAKŁ.MAT.OPAT.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Krem ochronny z argininą Seni Care chroni skórę przed powstawaniem stanów zapalnych, odparzeń i odleżyn przy jednoczesnym jej
nawilżaniu.
Polecany do pielęgnacji skóry narażonej na podrażnienia, w tym u osób obłożnie chorych i pieluchowanych. Głęboko nawilża i
przyspiesza regenerację naskórka. Tworzy na skórze przezroczystą warstwę ochronną, która pozwala skórze oddychać. Pochłania
nieprzyjemne zapachy, w tym zapach moczu.
Produkt wegański. Bezzapachowy.

 Składniki aktywne:

Arginina – łagodzi podrażnienia i 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, zmniejsz 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.

Produkt przebadany dermatologicznie.
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Sposób użycia

Nanieś warstwę kremu na oczyszczoną i osuszoną skórę zagrożonych odleżynami lub odparzeniami partii ciała.
  Pozostaw do wchłonięcia.

Niezbędnik opieki

Opieka nad osobą starszą, obłożnie chorą czy z niepełnosprawnościami, zwłaszcza przy problemie nietrzymania moczu, wymaga
wyboru odpowiednich środków myjących i pielęgnujących, które zadbają o suchą, wrażliwą skórę narażoną na działanie drażniących
czynników. Osłabiony naskórek szybko ulega podrażnieniom i odparzeniom, a także może być jednym z powodów powstawania odleżyn.
Dlatego warto, by w „Niezbędniku opieki” znalazły się wszystkie preparaty Seni Care, które są niezwykle pomocne przy oczyszczaniu,
pielęgnacji i ochronie skóry.

Jednym z nich jest krem ochronny przeciw odparzeniom z argininą. Formuła bogata w składniki aktywne, takie jak arginina, alantoina
czy biokompleks lniany, zapewnia wysoki poziom nawilżenia i odżywienia skóry, co wspomaga odpowiednie mikrokrążenie krwi i
szybszą regenerację naskórka. Dzięki podwyższeniu odporności skóry, krem redukuje ryzyko powstawania podrażnień, odparzeń, a także
odleżyn. Preparat stanowi niezbędny element pielęgnacji osób leżących, starszych i z niepełnosprawnościami, a także część profilaktyki
przeciwodleżynowej.

 Producent:

TZMO SA
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