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AVENE CICALFATE+ Regenerujący krem ochronny 100ml
 

cena: 57,24 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra

Działanie łagodzące, odżywcze, przeciwbakteryjne,
regenerujące

Opakowanie 100 ml

Postać krem

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

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania podrażnienie

Opis produktu
 

Opis:
Łagodzi, chroni i wspomaga regenerację* podrażnionej skóry całej rodziny. Tworzy film ochronny w miejscach podrażnienia w
powierzchownych warstwach naskórka i tworzy efekt „opatrunku”, który chroni skórę. Formuła zawiera połączenie wody termalnej Avène
oraz C⁺-Restore składnika regenerującego i, składników oczyszczających: siarczanu miedzi i siarczanu cynku. Regenerujący krem
ochronny Cicalfate+ jest również odpowiedni do stosowania w przypadku zewnętrznychokolic intymnych.

Właściwości:
Obecny w składzie kremu Avene Cicalfate zmikronizowany sukralfat przyspiesza odnowę uszkodzonego naskórka. Po jego
zastosowaniu tworzy się na ranie warstwa ochronna, zachowująca odpowiednie warunki wilgotności wspierające regenerację tkanek.
Avene Cicalfate ogranicza możliwość wtórnego nadkażenia. Kompozycja siarczanu miedzi, siarczanu cynku i tlenku cynku działa
antybakteryjnie. Dodatkowo dzięki obecności w składzie kremu wody termalnej Avene preparat skutecznie koi i łagodzi podrażnienia. Nie
zawiera substancji zapachowych ani konserwantów. Produkt hipoalergiczny i nie powodujący powstawania zaskórników.

REGENERUJE podrażnioną skórę. (C⁺-Restore), pierwszy postbiotyczny składnik aktywny pochodzący z Wody Termalnej Avène,
wspomaga regenerację naskórka.
• OCZYSZCZA podrażnioną skórę. Siarczany miedzi i cynku ograniczają ryzyko rozmnażania się bakterii.
• ŁAGODZI uczucie dyskomfortu. Bogaty w Wodę Termalną Avène, Cicalfate+ regenerujący krem ochronny jest zalecany do pielęgnacji
skóry wrażliwej, zaczerwienionej i podrażnionej.

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. MINERAL OIL (PARAFFINUM LIQUIDUM).
GLYCERIN. HYDROGENATED VEGETABLE OIL. ZINC OXIDE. PROPYLENE GLYCOL. POLYGLYCERYL-2 SESQUIISOSTEARATE.
PEG-22/DODECYL GLYCOL COPOLYMER. ALUMINUM STEARATE. AQUAPHILUS DOLOMIAE FERMENT FILTRATE. ARGININE. BEESWAX
(CERA ALBA). COPPER SULFATE. MAGNESIUM STEARATE. MAGNESIUM SULFATE. MICROCRYSTALLINE WAX (CERA
MICROCRISTALLINA). TROMETHAMINE. ZINC SULFATE
Przed zakupem produktu zalecamy konsumentowi systematyczne sprawdzanie jego składu.
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Stosowanie:
Częstotliwość użytkowania
Kilka razy dziennie
Wskazówki dotyczące stosowania
Nanieś krem Cicalfate+ na podrażnione miejsce i delikatnie wmasuj.
Rada eksperta
Aby szybciej złagodzić codzienne drobne zadrapania i podrażnienia, przyłóż wcześniej kompres z Wodą termalną Avène.

Opakowanie:
100 ml
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