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Avene Cicalfate Post-Acte, emulsja regenerująca po
zabiegach, 40 ml
 

Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Avene Cicalfate Post-Acte emulsja regenerująca po zabiegach - 40 ml
Avene Cicalfate Post-Acte to lekka emulsja do stosowania bezpośrednio po zabiegach dermatologicznych oraz w procesie regeneracji
skóry. Po zabiegach dermatologicznych np: peelingi, lasery, mikrodermabrazja.

Lekka, nietłusta konsystencja, zawiera: zmikronizowany sukralfat, który wspomaga regenerację skóry. Dzięki połączeniu siarczanu
miedzi i siarczanu cynku, zmniejsza ryzyko namnażania się bakterii.

Działanie:

Nawilża, koi i łagodzi podrażnienia powstałe po zabiegach.

Łagodzi podrażnienia, zaczerwienienia zewnętrznych warstw skóry.

Przyspiesza regenerację naskórka.

Zmniejsza zaczerwienienie, uczucie gorąca, dyskomfort po zabiegach.

Lekka konsystencja typu 'olej w wodzie' nie pozostawia tłustego filmu na skórze i łatwo się nakłada nawet na skórę podrażnioną.

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

https://www.drogeriakrokus.pl
https://www.drogeriakrokus.pl/avene-cicalfate-post-acte-emulsja-regenerujaca-po-zabiegach-40-ml.html
https://www.drogeriakrokus.pl/avene-cicalfate-post-acte-emulsja-regenerujaca-po-zabiegach-40-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Drogeria Krokus

Szczawa 515, Szczawa
+48 182641336

 

Składniki aktywne:

Woda termalna Avene 73% - o udowodnionym badaniami klinicznymi działaniu kojącym i łagodzącym podrażnienia.

Zmikronizowany Sukralfat 3% - sprzyja regeneracji skóry, utrzymuje właściwy poziom nawilżenia, stymuluje namnażanie się
keratynocytów (odnowa naskórka) i fibroblastów (regeneracja i przebudowa skóry właściwej), chroni nowo powstałą tkankę
przed działaniem kolagenazy, enzymu tkankowego degradującego nieusieciowany kolagen.

Siarczan miedzi 0,2% i siarczan cynku 0,1% - ten kompleks jest połączeniem znanym ze swego działania antybakteryjnego.

Klienci stosujący emulsję doceniają ją za:

Szybko goi i koi skórę.

Wydajność.

Nie powoduje błyszczenia się skóry.

Nie zostawia filmu na twarzy.

Nie uczula.

Nie zapycha porów.

Sposób użycia:

Nakładać przynajmniej 2 razy dziennie na oczyszczoną i osuszoną skórę. Stosować od razu po zabiegu dermatologicznym, aż do
całkowitej regeneracji naskórka.

Skład:

Avene Thermal Spring Water (Avene Aqua). Ethylhexyl Palmitate. Cetearyl Alcohol. Triethylhexanoin. Aluminum Sucrose Octasulfate.
Glycerin. Cetearyl Glucoside. Dimethicone. Benzoic Acid. Caprylyl Glycol. Copper Sulfate. Disodium Edta. Glyceryl Stearate. Peg-100
Stearate. Sclerotium Gum. Sodium Hydroxide. Tocopheryl Acetate. Zinc Sulfate.

Ważne:

Testowany dermatologicznie.

Można go stosować u niemowląt, dzieci i dorosłych.

Nie powoduje powstanie zaskórników.

Dystrybutor: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, Warszawa.
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