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NO-SCAR PERŁA INKÓW Krem p/blizn.30ml
 

Cena: 31,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent A-Z MEDICA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: No-scar Perła Inków krem

Opakowanie:  30ml

Skład:  Aqua, Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol and Ceteareth-3 (and) Sodium Cetearyl Sulfate, Mineral Oil, Dimethicone, Glycerin, Allantoin,
Polysorbate-60, Mother of Pearl Powder, EDTA, Imidazolidinylurea Lysinecarboymethyl Cisteynate, Methyl Isothiazolinone (and) Methyl
Chloroisothiazolinone, BHA (and) Tocopherol (and) Triethyl Citrate, Fragrance.

Właściwości: Działa rozjaśniająco, zmiękczająco oraz wygładzająco na stwardniałą i przerośniętą tkankę blizn, wpływając korzystnie na
strukturę kolagenu, poprawia wygląd skóry.Dzięki obecności mikroelementów i aminokwasów przyspiesza regenerację oraz nawilża
naskórek, dlatego znosi uczucie napięcia i świądu. Niezwykłe właściwości zawdzięcza masie perłowej, wewnętrznej warstwie muszli
kilku gatunków ostryg z rodzaju Pteria. Zawarte w niej minerały, głównie węglan wapnia, aminokwasy i mikroelementy wpływają
korzystnie na metabolizm komórek skóry. Badania wykazały, że proszek perłowy ma skład odpowiadający strukturze tkanek ludzkich.
Dzięki temu stymuluje wytwarzanie włókien kolagenowych - głównego składnika budulcowego skóry. Zawarta w kremie alantoina to
swoisty "pobudzacz" regeneracji komórek - łagodzi, zmiękcza i wygładza skórę.

Wskazania:  Krem NO-SCAR jest szczególnie zalecany na blizny po oparzeniach, zabiegach chirurgicznych, owrzodzeniach i trądziku.
Zmniejsza i wygładza rozstępy.

Sposób użycia:  Krem nakładać na umytą i osuszoną powierzchnię skóry. Kilkuminutowy masaż jest warunkiem efektywnego
wchłonięcia składników kremu i skutecznego jego działania. Czynność tę można powtórzyć kilka razy w ciągu dnia. Krem można
stosować na miejsca całkowicie wygojone.

Status:  Kosmetyk

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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