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Avene, Cicalfate+ Regenerujący krem ochronny, 40 ml
 

Cena: 38,65 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIC

Opis produktu
 

Zawierający w swoim składzie związki aktywne o działaniu regenerującym, kojącym i odżywczym, antybakteryjny krem Avene Cicalfate,
który posiada w ofercie nasza apteka internetowa, został stworzony z myślą o kompleksowej pielęgnacji regenerującej skóry
podrażnionej. Jest polecany w szczególności przy niesączących się zmianach.

Oferowany kosmetyk online, podobnie jak inne produkty i leki stworzone przez Laboratorium Dermatologiczne Avene, został
wyprodukowany bez dodatku sztucznych substancji konserwujących oraz zapachowych, dzięki czemu może być stosowany również
przez osoby ze skórą wrażliwą i skłonną do reakcji alergicznych. Jego receptura została wzbogacona o wodę termalną z uzdrowiska
Avene o właściwościach łagodząco-kojących, która jest bogata w związki fizjologiczne czynne, szczególnie wskazane nawet dla
najbardziej wrażliwej skóry.

Krem, który oferujemy w naszej aptece internetowej, odznacza się hipoalergiczną formułą, dzięki czemu nie zatyka porów i nie powoduje
powstawania zaskórników. Został przetestowany na grupie 401 dzieci z lekkimi zmianami na skórze (stosowano go dwa razy dziennie
przez okres piętnastu dni).

Wskazania 

Krem Avene Cicalfate jest wskazany do codziennej pielęgnacji regenerującej podrażnionej skóry. Ze względu na hipoalergiczną formułę
może być stosowany u osób dorosłych, dzieci oraz niemowląt. Do twarzy i ciała, jak również zewnętrzne okolice intymne.

Właściwości

[C+ Restore-Miedź-Cynk] Kompleks regenerujący i antybakteryjny - przyspiesza proces regenracji naskórka
Połączenie siarczanu miedzi i siarczanu cynku ogranicza ryzyko namnażania się bakterii
Bogaty w Wodę termalną Avene przynosi ukojenie delikatnemu naskórkowi. Jego kremowa konsystencja łatwo rozprowadza się
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i tworzy i film ochronny, który wspomaga jakość regeneracji

Działanie 

Substancje zawarte w kremie przyspieszają procesy regeneracyjne naskórka, sprawiając, że skóra odzyskuje utraconą elastyczność i
sprężystość. Siarczan miedzi i cynku wykazują działanie antybakteryjne, przeciwdziałając rozwojowi drobnoustrojów odpowiedzialnych
za powstawanie zmian skórnych, natomiast kojąco-łagodząca woda termalna zapobiega podrażnieniom i zapewnia długotrwałe uczucie
komfortu oraz świeżości.

Stosowanie 

Krem należy stosować 2 razy dziennie na uprzednio oczyszczoną i suchą skórę.

Ważne informacje 

Produkt nie może być przechowywany w temperaturze poniżej 0C. Unikać kontaktu z oczami.
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