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LEFROSCH PILARIX Balsam z mocznikiem200 ml
 

Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Lefrosch

Opis produktu
 

Pilarix, balsam ceramidowy z mocznikiem, 200ml.
Balsam ceramidowy z mocznikiem. Balsam na rogowacenie skóry.

Właściwości:

Pilarix Balsam to intensywnie nawilżający preparat o unikalnej formule, łączący w sobie silne działanie nawilżające i odbudowujące.
Dzięki wysokiej zawartości mocznika i kompleksowi nawilżającemu redukuje objawy nadmiernej suchości skóry, a dodatkowo zawarte
ceramidy, cholesterol i fitosfingozyna odbudowują struktury lipidowe w naskórku, zapewniając jej jędrność i elastyczność.

Unikalnie dobrane składniki balsamu ceramidowego z mocznikiem Pilarix® uzupełniają niezbędne substancje fizjologicznie oraz regulują
działanie warstwy rogowej naskórka. W efekcie skóra pozostaje odpowiednio nawilżona, jędrna i elastyczna, odporna na działanie
czynników zewnętrznych.

Unikalny skład - Identyczny ze skórą koncentrat lipidowy zwiększający nawilżenie i ochronę skóry, w którego skład wchodzą:

Ceramidy typu 1, 3, 6II – są naturalnym składnikiem lipidów skóry, stanowią główny składnik spoiwa wypełniającego
przestrzenie międzykomórkowe w warstwie rogowej naskórka. Tworzą one swego rodzaju barierę ochronną skóry, zapobiegając
nadmiernej utracie wody i wzmagając jednocześnie jej wchłanianie, a przy tym przyspieszając jej regenerację,
Cholesterol – związek ten stanowi wraz z ceramidami jeden z elementów unikalnego spoiwa, wypełniającego przestrzenie
międzykomórkowe warstwy rogowej,
Fitosfingozyna – jest zasadą organiczną występującą w ludzkiej skórze. Powstaje ona w skórze w wyniku degradacji chemicznej
ceramidów. Uczestniczy w procesie różnicowania komórek naskórka oraz efektywnie hamuje wzrost bakterii i drożdżaków,
Mocznik – to naturalna substancja chemiczna powstająca w organizmie jako metabolit białek i innych związków azotowych,
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sam nie wykazuje właściwości higroskopijnych, ale modyfikuje strukturę chemiczną białek, osłaniając miejsce wiązania wody,
dzięki czemu zwiększa jej zawartość w warstwie rogowej naskórka,
Olej z orzeszków makadamia – zawiera w swoim składzie 28% kwasu palmitooleinowego, który jest jednym z najważniejszych
kwasów tłuszczowych znajdujących się w lipidach ludzkiej skóry. Obecność kwasu palmitooleinowego, a także wysoka
zawartość jednonienasyconych kwasów tłuszczowych zapewnia skórze optymalne odżywienie, natłuszczenie, zmiękczenie i
nawilżenie,
Kompleks nawilżający – starannie dobrane składniki kompleksu, takie jak mocznik, pyrolidonowy kwas karboksylowy (pca) i jego
sól sodowa, lizyna, sorbitol, alantoina, hydrolizowane proteiny jedwabiu oraz kwas mlekowy naśladują działanie naturalnego
czynnika nawilżającego (nmf) obecnego w skórze zapewniając jej prawidłowe nawilżenie.

Przeznaczenie:

Codzienna pielęgnacja skóry:

Przewlekle suchej,
Odwodnionej,
Potrzebującej natychmiastowej regeneracji
Pozbawionej elastyczności i sprężystości

Stosowanie:

Balsam stosować jeden raz dziennie na oczyszczoną i wysuszoną skórę całego ciała lub w razie potrzeby częściej.

W przypadku podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.

Uwagi!

Działania niepożądane: W przypadku zastosowania balsamu na skórę uszkodzoną, podrażnioną, w stanie zapalnym lub posiadającą na
swojej powierzchni zmiany zapalne w postaci grudek bądź krost może wystąpić pogorszenie stanu zapalnego z towarzyszącym
świądem. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania balsamu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mocznik, kwas salicylowy lub pozostałe składniki kremu, ciążą, okres karmienia piersią,
niewydolność nerek lub wątroby, wiek poniżej 3 lat. Nie stosować w przypadku bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych zakażeń skóry.
Nie stosować balsamu na błony śluzowe, okolice moczowo-płciowe, do oczu i na skórę w okolicy oczu.

Tylko do użytku zewnętrznego.
W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. P
rzechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować po upływie terminu przydatności podanej na opakowaniu.
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej
Po otwarciu zużyć w ciągu 6 miesięcy.
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