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PHARMACERIS M FOLIACTI Krem zapobiegający rozstępom
150 ml
 

cena: 39,07 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała brzuch, nogi, pośladki, skóra

Działanie nawilżające, odżywcze, ujędrniające,
wzmacniające

Opakowanie 150 ml

Postać krem

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania cellulit, rozstępy, suchość, świąd

Opis produktu
 

Wskazania:
Preparat zapobiegający powstawaniu rozstępów oraz wzmacniający strukturę osłabionej i nadwrażliwej skóry kobiet w ciąży.
Rekomendowany dla kobiet od 4. miesiąca ciąży, w okresie karmienia, a także osób z tendencją do znacznych wahań wagi ciała, w
szczególności w okresie dorastania, typowym do zmian masy ciała oraz dużego przyrostu. Krem nie zakłóca badań USG. Dlaczego
kremy przeciw rozstępom stosujemy od 4 miesiąca ciąży? W I-szym trymestrze ciąży nie zaleca się masowania i uciskania brzucha.
Realne zagrożenie pojawienia się rozstępów na skutek rozciągania się skóry, występuje od II-trymestru jej trwania.

Działanie:
Receptura preparatu zawiera kwas foliowy działający kompleksowo na osłabioną skórę kobiet w okresie ciąży, przyspiesza produkcję
kolagenu i elastyny, zwiększając elastyczność i zdolność skóry na rozciąganie. Wzmacnia jej wytrzymałość, dzięki czemu zachowuje
ona jednolitą strukturę pozbawioną rozstępów. Fitokompleks (zawierający aminokwasy, saponiny i alkaloidy) poprawia mikrocyrkulację i
hamuje proces odkładania się tkanki tłuszczowej w miejscach szczególnie na to narażonych (brzuch, uda, pośladki i biodra) oraz
wygładza skórę. Olej bawełniany oraz witamina E zapewniają odżywienie, zmiękczenie i długotrwałe nawilżenie skóry suchej i napiętej.
Preparat ma lekką i szybko wchłaniającą się konsystencję, nie pozostawia plam i tłustej warstwy na skórze.

Skuteczność potwierdzona w badanich u kobiet w ciąży i okresie karmienia*:

wygładza,
odżywia skórę,
uelastycznia naskórek,
nawilża.

*Badania w Niezależnym Instytucie Badawczym po 3 tygodniach stosowania.
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Sposób użycia:
Stosować codziennie rano i wieczorem na miejsca szczególnie narażone na powstawanie rozstępów. Zaczynając od dołu delikatnie
rozsmarować krem okrężnymi ruchami na skórze brzucha, bioder, ud i pośladków. Unikać intensywnego masażu, rozciągania skóry i
mechanicznego uciskania brzucha.

Produkt stworzony przez naukowców z Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris.
Wysoka tolerancja i skuteczność.
Przebadano klinicznie i dermatologicznie.
Polecany przez lekarzy ginekologów-położników.
Posiada pozytywna opinię Instytuty Matki i Dziecka nr OP-ZF/318/K-39/14

ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA (WHO)
rekomenduje doustne stosowanie kwasu foliowego od pierwszych dni ciąży. Zaleca dołączenie kwasu foliowego do diety żywieniowej
kobiet w ciąży i starających się o dziecko. Jest on również ważnym składnikiem preparatów dla kobiet w ciąży, hamującym rozciąganie
naskórka i zapobiegającym powstawaniu rozstępów.
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