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AVENE XeraCalm A.D. olejek oczyszczający 100ml
 

Cena: 32,89 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo Avene

Opis produktu
 

AVENE XeraCalm A.D olejek oczyszczający 100ml

Wskazania:

Olejek Avene XeraCalm A.D. wpływa na regenerację skóry suchej, bardzo suchej i atopowej. Może być stosowany u niemowląt, dzieci i
dorosłych.

Właściwości:

Dermokosmetyk Avene uzupełniający lipidy pomaga pozbyć się uczucia świądu nawet o 97%. Olejek Avene XeraCalm A.D. wpływa na
skórę na trzech płaszczyznach:

działanie przeciwzapalne - ogranicza uwalnianie cytokin i chemokin prozapalnych,
działanie przeciwświądowe - redukuje aktywność receptora PAR-2,
odbudowuje płaszcz hydro-lipidowy skóry - wpływa na wzrost ilości peptydów przeciwdrobnoustrojowych co podnosi wrodzoną
odporność skóry.
Formuła olejku oczyszczającego uzupełniającego lipidy XeraCalm A.D została opracowana przy wykorzystaniu minimalnej liczby
składników:

Kompleks l-modulia - to kompozycja składników znajdujących się w mikroflorze zawartej w wodzie termalnej Avene, zmniejsza uczucie
świądu wywołane suchością skóry oraz koi zaczerwienienia i podrażnienia spowodowane nad reaktywnością skóry,
CER-OMEGA - lipidy odpowiadające lipidom w skórze, wspierają regenerację, odżywiają i wzmacniają film ochronny, zwiększając tym
samym naturalną odporność skóry na drażniące czynniki zewnętrzne,
Woda termalna Avene - o właściwościach kojących i łagodzących podrażnienia zmniejsza uczucie dyskomfortu i zmiękcza skórę,
Delikatna baza oczyszczająca - amfoteryczne substancje powierzchniowo czynne, nieanionowe i anionowe.
Produkt ten należy do generacji „Kosmetyku Sterylnego" i łączy składniki aktywne zaawansowanej technologii z wodą termalną Avene.
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Nie zawiera żadnych substancji zapachowych, alkoholu ani barwników. Ostatecznie skóra jest ukojona, odzyskuje komfort i miękkość.

Stosowanie:

Pod prysznic:

olejek Avene XeraCalm A.D. nalezy nałożyć na zwilżone dłonie i spienić, a następnie rozprowadzić na skórze.

Do kąpieli:

do napełniającej się wodą wanny wlać 5 doz. olejku Avene XeraCalm A.D. (5 naciśnięć pompką), następnie dokładnie spłukać.

Opakowanie:

100 ml
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