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AVENE CICALFATE Krem regener.100ml
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka AVENE

Opakowanie 100 ml

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

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
AVENE Cicalfate, krem regenerujący, 100ml

AVENE Cicalfate, krem regenerujący, 100ml - opis produktu
Krem regenerujący Avene Cicalfate pozwala przywrócić komfort podrażnionej skórze. Doskonale sprawdzi się przy podrażnieniach skóry
i zewnętrznych błony śluzowe, otarciach i skaleczeniach, zajadach oraz podrażnieniach wokół ust. Może być stosowany również u dzieci
i niemowląt przy wysypce pieluszkowej i po drobnych zabiegach dermatologicznych. Krem zawiera unikalny składnik aktywny, jakim jest
zmikronizowany sukralfat, który pozwala na szybkie przywrócenie komfortu podrażnionej skórze. Połączenie siarczanu miedzi i
siarczanu cynku ogranicza ryzyko namnażania się bakterii. Bogaty w wodę termalną Avene krem łatwo się rozprowadza i tworzy film
ochronny na skórze, który ułatwia jej optymalną odbudowę.

Wskazania: podrażnienie górnej warstwy skóry wywołane czynnikami zewnętrznymi jak np. klimat lub powierzchniowe zabiegi
dermatologiczne; szczególnie polecany do skóry wrażliwej dorosłych, dzieci i niemowląt.

Sposób użycia: stosować 1 lub 2 razy dziennie na uprzednio oczyszczoną i osuszoną skórę. Nakładając grubszą warstwę, można użyć
go do masażu.

Główne składniki: zmikronizowany sukralfat, siarczan cynku, siarczan miedzi, woda termalna Avene.

Nie zaleca się przechowywania produktu w temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza.

Skład
Avene thermal spring water (avene aqua, caprylic/capric triglyceride, mineral oil (parafhnum liquidumi), glycerin, hydrogenated vegetable
oil, zinc oxide. propylene glycol, polyglyceryl-2 sesouiiso stearate, peg22/dodecyl glycol copolymer, aluminum sucroseoctasulfate,
aluminum stearate, bees wax (cera alba), copper sulfate, magnesium stearate, magnesium sulfate. microcrystalline wax (cera
microcristallina), zinc sulfate.
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 Stosowanie
Antybakteryjny krem regenerujący Avene Cicalfate należy nakładać 1-2 razy dziennie na uszkodzony lub podrażniony naskórek.
Stosować na dokładnie oczyszczoną i osuszoną skórę.

Opakowanie
100ml

Producent:
Avene
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o.
Belwederska 20/22
00-762 Warszawa
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