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CERKOPIL Balsam hipoalergiczny do ciała 200ml
 

Cena: 32,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent CERKO SP. Z O.O. SP. K.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu

Odznaczający się hipoalergiczną formułą balsam na AZS CERKOPIL to specjalistyczny preparat przeznaczony do codziennej pielęgnacji
skóry suchej, wrażliwej oraz atopowej. Znajdujące się w jego składzie substancje czynne redukują uczucie świądu i ściągnięcia, łagodzą
zaczerwienienie oraz uelastyczniają naskórek, chroniąc go przed nadmiernym odparowywaniem wody i działaniem zewnętrznych
czynników atmosferycznych. Produkt podobnie jak inne kosmetyki do skóry atopowej marki CERKOPIL zawiera unikalny kompleks 18 β-
GA wzbogacony o L-argininę, który wzmacnia naturalną barierę lipidową skóry oraz pomaga w utrzymaniu optymalnego poziomu
nawodnienia.

Stosowanie

Hipoalergiczny balsam do ciała CERKOPIL jest przystosowany do regularnego stosowania. Preparat należy aplikować każdego dnia po
kąpieli oraz dokładnym osuszeniu skóry. Dzięki lekkiej, nietłustej konsystencji środek tak jak inne kosmetyki na AZS tego producenta jest
łatwy w nakładaniu i błyskawicznie się wchłania, nie pozostawiając na skórze lepkiej warstwy. Produkt jest odpowiedni dla osób z
atopowym zapaleniem skóry, łuszczycą, a także z niską tolerancją na standardowe środki pielęgnacyjne. Może być używany również
przez osoby ze skłonnością do reakcji alergicznych.

Wskazania

Proponowany preparat CERKOPIL nadaje się do pielęgnacji skóry nadwrażliwej na szkodliwe działanie rozmaitych czynników, w tym
ujemnych temperatur. Szczególnie rekomendowany jest osobom, które zmagają się z AZS. Dzięki niemu możliwe jest zabezpieczenie
delikatnego i skłonnego do podrażnień czy występowania reakcji alergicznych naskórka. Balsam CERKOPIL służy również do łagodzenia
objawów takich jak zaczerwienienia, swędzenie, a nawet pieczenie. Ponieważ nie zawiera żadnych barwników ani substancji
zapachowych, może być stosowany, gdy skóra wykazuje niską tolerancję na standardowe kosmetyki.
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Składniki aktywne

Składniki aktywne, na jakich bazuje preparat, wyróżniają się dobrymi właściwościami, które są cenne przy minimalizowaniu skutków
podrażnień naskórka. Zawarty w balsamie kompleks 18 ß-GA z L-Argininą wykazuje działanie łagodzące i przeciwświądowe, dzięki
czemu można odczuć ulgę w przypadku dolegliwości o różnorakim podłożu. Składniki aktywne odpowiadają również za dogłębne
nawilżenie, które u osób cierpiących na atopowe zapalenie skóry jest niezwykle istotne. Można stosować CERKOPIL także z uwagi na
właściwości rozluźniające, które przekładają się na zwiększenie elastyczności skóry. Balsam powstał z myślą o każdym jej rodzaju.
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