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LINODERM OMEGA Lekki krem nawilżający 50 ml
 

Cena: 23,32 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

Marka Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
"ZIOŁOLEK" SP. Z O.O.

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Aqua, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Glyceryl Stearate (and) PEG-100 Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Ozokerite,
Cottonseed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Cetyl Alcohol, Cera Alba (Beeswax), Dimethicon, Oenothera Biennis, Tocopheryl
Acetate, Aqua (and) Propylene Glycol (and) Sodium PCA (and) Glucose (and) Urea (and) Glutamic Acid (and) Lysine (and) Glycide (and)
Allantoin (and) Lactic Acid, Methylparaben, Propylparaben, Propylene Glycol, Xanthan Gum, Panthenol, Parfum.  Wskazania Lekki krem
to dermokosmetyk posiadający właściwości silnie nawilżające, kojące i łagodzące podrażnienia. Dzięki lekkiej, szybko wchłaniającej się
formule jest idealnym produktem zapewniającym komfort oraz doskonały efekt codziennej pielęgnacji wrażliwej skóry. Krem stanowi
połączenie niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega pochodzących z oleju bawełnianego raz wiesiołkowego, masła
shea, prowitaminy B5, oleju jojoba oraz witaminy E.  WSKAZANIA DO STOSOWANIA:  pielęgnacja delikatnej skóry z wywiadem
atopowym u dorosłych, dzieci i niemowląt,  skóra wrażliwa, skłonna do alergii,  skóra podatna na zaczerwienienia wywołane m. in. przez
niekorzystne czynniki zewnętrzne,  skóra skłonna do okresowego wysuszania i nadmiernego złuszczania naskórka.  Naturalny Czynnik
Nawilżający NMF „Natural Moisturising Factor” obecny w kremie chroni skórę przed utratą wody przywracając jej naturalną równowagę
hydrolipidową oraz wspomaga jej regenerację, dzięki czemu staje się ona bardziej elastyczna, gładka, mniej podatna na pękanie i
złuszczanie.  Działanie Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (OMEGA) pochodzące z oleju bawełnianego i oleju wiesiołkowego –
wzmacniają strukturę skóry, odbudowują naturalną barierę naskórka przyczyniając się do jego lepszego nawilżenia, Masło Shea –
długotrwale nawilża i zmiękcza suchą oraz delikatną skórę, tworzy barierę ochronną wzmacniając i odbudowując naturalny płaszcz
lipidowy, Prowitaminę B5 (D-pantenol) – łagodzi podrażnienia, stymuluje wzrost i odnowę komórek naskórka, Olej jojoba – wygładza,
odżywia i natłuszcza skórę oraz reguluje wydzielanie sebum, Witaminę E – usuwa wolne rodniki, działa antyoksydacyjnie oraz nadaje
skórze miękkość i elastyczność.  
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