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VITELLA ICTAMO Krem 30 g
 

cena: 33,06 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra, twarz

Działanie łagodzące, przeciwbakteryjne,
przeciwzapalne, regenerujące,
wspomagające

Opakowanie 30 g

Postać krem

Producent BENEMEDO SP. Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania atopowe zapalenie skóry, łojotok, łuszczyca,
pieczenie, świąd, trądzik

Opis produktu
 

Opis:
Krem gojący Vitella Ictamo jest przeznaczony do pielęgnacji bolesnych, podrażnionych powierzchni skóry obejmujących również
obszary, na których nie powinno się używać maści i kremów. Jest ceniony przez osoby z różnymi rodzajami problemów
dermatologicznych, takimi jak: wyprysk atopowy, trądzik, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry i okołoustne zapalenie skóry. Wspiera
regenerację skóry w przebiegu pieluszkowego zapalenia skóry i łagodzi pieczenie bolesnych odparzeń u niemowląt, dzieci i dorosłych.
Może także pomóc w leczeniu niektórych dolegliwości grzybiczych.

Składniki:
Wazelina, olej mineralny, tlenek cynku, węglan wapnia, talk, ichtiol jasny

Właściwości:
Krem gojący Vitella Ictamo przeznaczona jest dla osób z skórą suchą i atopową, skłonną do pękania lub tworzenia pęcherzyków i
jednocześnie swędzącą. Krem pomaga również w leczeniu trądziku, łojotoku, okołoustnego zapalenia skóry, łuszczycy i niektóre
dolegliwości dermatologicznych wywoływanych przez infekcje grzybicze, szczególnie na twarzy.
Vitella Ictamo jest szczególnie polecany do długotrwałej codziennej pielęgnacji skóry wśród dzieci, ponieważ nie zawiera konserwantów,
parabenów, barwników ani substancji zapachowych.

Sposób działania:
W skład kremu wchodzą ichtiol jasny i tlenek cynku. Optymalne połączenie tych substancji pomaga łagodzić dolegliwości i regenerować
obszary skóry z problemami.
Ichtiol jasny działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, oraz ogranicza wzrost komórek drożdżaków. Hamuje procesy zapalne skóry,
zmiękcza zrogowaciałe warstwy i zwiększa przepływ krwi w skórze.
Tlenek cynku ma działanie łagodzące i znacząco wspomaga regenerację skóry.
Ponieważ Vitella Ictamo lekko wysusza skórę, optymalne efekty osiąga się stosując naprzemiennie krem gojący Vitella Ictamo oraz
ochronny krem witaminowy Vitella Extreme.
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Wskazówki dotyczące stosowania:
Stosować 3–4 razy dziennie na podrażnioną powierzchnię skóry. W razie potrzeby, kontynuować przez 8-10 tygodni.
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