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Karnosil emolient 200ml naprawczo-kojące karnozyna
 

Cena: 20,67 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo Deep Pharma

Opis produktu
 

Karnosil emolient 200ml

Karnosil emolient to aktywny dermokosmetyk, który wspomaga regenerację i ochronę skóry problematycznej: skłonnej do łuszczenia się,
rogowacenia, świądu i pękania oraz atopowego zapalenia skóry.

Wskazany do pielęgnacji skóry skłonnej do:

• nadmiernej suchości

• szorstkości

• łuszczenia się

• pękania

• rogowacenia

• zaczerwienienia i świądu

• podrażnień

• nadwrażliwości

Karnosil emolient zawiera kompleks wyselekcjonowanych naturalnych olejów, m.in. olej lniany, oliwę z oliwek i olej z awokado, które
dostarczają lipidów odbudowujących uszkodzoną barierę naskórkową i przywracają jej prawidłowe funkcje ochronne. Olej lniany, bogaty
w kwasy omega-3, głównie alfa-linolenowy, wpływa na płynność błon komórkowych oraz stymuluje odbudowę skóry. Lipidy pochodzące
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z oliwy z oliwek i awokado, składem oraz strukturą naśladują naturalny płaszcz hydrolipidowy skóry. Oleje te dostarczają niezbędnych
substancji odżywczych, m.in. witamin D i E, które wyraźnie zmiękczają naskórek, redukują szorstkość i łuszczenie skóry. Zawarte w
preparacie Karnosil emolient d-panthenol i allantoina łagodzą podrażnienia oraz zaczerwienienia, redukują swędzenie, a także dają
ukojenie popękanej i zrogowaciałej skórze. Dodatkowo kwas hialuronowy długotrwale nawilża i zapobiega utracie wody. Karnosil
emolient, dzięki zawartości jonów srebra i karnozyny, skutecznie wspomaga regenerację skóry.
Karnosil emolient 200ml naprawczo-kojące karnozyna

SPOSÓB UŻYCIA:

Na umytą i osuszoną skórę nanieść obfitą ilość preparatu Karnosil emolient, delikatnie rozprowadzić i wmasować. Stosować co najmniej
dwa razy dziennie lub tak często jak będzie to konieczne. Regularne stosowanie zapewnia skuteczną pielęgnację i odbudowę skóry.

INFORMACJE DODATKOWE:

Karnosil emolient nie zawiera oleju parafinowego i silikonów. Nie zawiera etanolu i konserwantów. Nie zawiera dodatkowych substancji
zapachowych i barwników.

Nie stosować w przypadku alergii lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w temperaturze 5-25°C.

SKŁADNIKI:

Aqua (Water), Isopropyl Myristate, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum
Parkii (Shea) Butter, Petrolatum, Pentylene Glycol, Panthenol, Glyceryl Stearate SE, Squalane, Sodium Hyaluronate, Olea Europaea (Olive)
Fruit Oil, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Macadamia
Ternifolia Seed Oil, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Carnosine, Allantoin, Rosmarinus Officinalis (Rosemary)
Leaf Extract, Silver Citrate, Hydroxyacetophenone, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Citric Acid.
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