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Svr, Cicavit +, krem kojąco - regenerujący, 40ml
 

Cena: 35,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent FILORGA POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Każdego dnia skóra całej rodziny jest poddawana agresjom, które powodują podrażnienia i dyskomfort, wpływając na ciało, delikatne
obszary twarzy i zewnętrzne błony śluzowe:

- Suchość, zaczerwienienie

- Pękanie, otarcia 

- Wysypka po pieluszce

- Tatuaże, procedury po dermatologiczne (peelingi)

- Przegrzanie, oparzenia słoneczne

- Woskowanie, golenie - itp.

SVR stworzył CICAVIT + Crème, kompleksowy krem SOS! Pierwszy krem naprawczy SOS do codziennych cięć i zadrapań, który łagodzi i
przywraca równowagę uszkodzonej i podrażnionej skórze dla całej rodziny. Wyjątkowa kombinacja naprawczych, kojących składników
aktywnych wykazuje:

1. Mocne działanie naprawcze : przyspiesza naprawę skóry x 7 szybciej

2. Selektywne działanie przeciwbakteryjne

3. Działanie na równowagę flory skóry

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaurtica.pl


 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

 
4. Zapobiega powstawaniu blizn oraz śladów po zranieniach

Krem kojąco - regenerujący na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Można uzywać na twarz i ciało, dla niemowląt, dzieci i dorosłych.

Wskazania: 

 u noworodków do pielęgnacji skóry pupy i przy odpieluszkowym zapaleniu skóry.
na zewnętrzne błony śluzowe zarówno na podrażnione wargi i skórę wokół ust jak i przy stanach zapalnych części intymnych
(zapalenie sromu) uszkodzona, podrażniona skóra.
procedury dermatologiczne - peelingi
tatuaże
przegrzanie słoneczne, oparzenia

Główne składniki: Selektywny antybakteryjny składnik aktywny - Tworzy film ochronny i zapobiega przyleganiu patogennych bakterii na
powierzchni skóry :

Teflose to polisacharyd uzyskiwany z fermentacji bakteryjnej, którego boczne odgałęzienia łańcucha są bogate w ramnozę,
glukozę i kwas glukuronowy. Działa jak powłoka ochronna, która zapobiega adhezji niesprzyjających lub patogennych
szczepów bakterii do powierzchni skóry. Dzięki wysokiej zawartości ramnozy – cukru zaangażowanego w procesy
komunikacji międzykomórkowej, ma zdolność do modyfikowania reakcji zapalnej w przypadku uszkodzenia skóry. Podczas
procesów naprawczych, skóra nie potrzebuje działania przeciwbakteryjnego, tylko sprzyjającego powstawaniu korzystnej
flory bakteryjnej.

Bioécolia® to cukier prebiotyczny, który przywraca równowagę florze bakteryjnej skóry oraz promuje i stymuluje rozwój
sprzyjających szczepów bakteryjnych, hamując jednocześnie namnażanie patogenów.
Erasyal to substancja zawierająca ufosforylowany aminocukier i glikolyzowany polifenol, uzyskane na drodze ekologicznych
procesów biotechnologicznych. Zapewnia działanie w obszarach kluczowych dla regeneracji skóry: kontroluje procesy
zapalne, aktywizuje mechanizm restrukturyzacjistymuluje naprawę skóry. Jest to składnik, który gwarantuje 7x szybszy
proces gojenia w porównaniu do samoistnego gojenia się skóry.

Sposób użycia: stosować 2 razy dziennie na czystą i suchą powierzchnię uszkodzonej skóry aż do uzyskania poprawy.
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