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VITELLA ZN Krem witaminowy z cynkiem 75 g
 

cena: 42,71 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra

Działanie ochronne, regenerujące, wspomagające,
wzmacniające

Opakowanie 75 ml

Postać krem

Producent BENEMEDO SP. Z O.O.

Wskazania pieczenie, podrażnienie, suchość, świąd,
zaczerwienienie

Opis produktu
 

Opis:
Krem witaminowy Vitella Zn jest przeznaczony do regeneracji podrażnionej lub lekko uszkodzonej skóry u dzieci, osób starszych i
chorych oraz sportowców. Jego aktywne składniki sprawiają, że krem może być również stosowany do pielęgnowania skóry, która uległa
spękaniu pod wpływem mroźnego powietrza.
Preparat stworzony we współpracy z dermatologami.

Składniki:
Wazelina, olej mineralny, tlenek cynku, węglan wapnia, Witamina A, Witamina E

Przeznaczenie:
Vitella Zn pomaga w leczeniu zaczerwienionej skóry, które piecze i swędzi oraz jest pokryta małymi plamkami lub wysypką. U dzieci
zmiany te pojawiają się najczęściej na pośladkach (pieluszkowe zapalenie skóry), natomiast u dorosłych mogą występować w fałdach
skórnych (pod biustem, na brzuchu), pod pachami i w pachwinach.
Sportowcy, w szczególności rowerzyści i żeglarze, oraz kobiety doceniają obecność Vitella Zn w podręcznej apteczce. Podrażnienia u
nich występujące są najczęściej wywoływane przez połączenie wysiłku fizycznego i nadmiernej potliwości. Nieodpowiednie ubranie
może nasilać dolegliwości.

Sposób działania:
Vitella Zn krem witaminowy z cynkiem zawiera zrównoważone połączenie witamin A i E oraz wapnia i cynku. Witamina A wspomaga
regenerację skóry i wzmacnia jej odporność na zakażenia. Witamina E działa jako przeciwutleniacz i jako taki odgrywa istotną rolę w
ochronie skóry przed uszkadzającym wpływem wolnych rodników.
Poprawia właściwości skóry i zapobiega jej starzeniu się. Wapń to minerał ważny w procesie gojenie się małych ran i otarć. Cynk jest
częścią składową enzymów, które między innymi wspomagają proces gojenia skóry. Vitella Zn nie zawiera środków konserwujących,
barwiących ani zapachowych.

Wskazówki dotyczące stosowania:
Nakładaj Vitella Zn kilka razy w ciągu dnia na podrażnione obszary skóry.
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