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Cerkopil, krem do skóry wrażliwej i atopowej, 50ml
 

Cena: 33,45 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

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

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Stworzony na bazie unikalnego kompleksu 18 β-GA z L-Argininą krem do twarzy Cerkopil to specjalistyczny preparat przeznaczony do
codziennego dbania o skórę wrażliwą, atopową oraz ze skłonnością do reakcji alergicznych. Dzięki hipoalergicznej formule jest
odpowiedni także dla osób po zabiegach laserowych, peelingach chemicznych oraz wszystkich tych, którzy nie tolerują standardowych
kosmetyków pielęgnacyjnych. Znajdujące się w nim składniki aktywne wykazują właściwości przeciwzapalne, przeciwświądowe oraz
łagodzące zaczerwienienie.

Dodatkowo przywracają naskórkowi optymalny poziom nawilżenia oraz chronią go przed nadmiernym wysuszeniem i niekorzystnym
wpływem czynników zewnętrznych, takich jak wiatr, mróz, intensywne promieniowanie słoneczne. Krem do skóry wrażliwej i atopowej
Cerkopil nie zawiera sterydów, syntetycznych barwników oraz alergizujących związków zapachowych. Lekka i nietłusta konsystencja
sprawia, że kosmetyk nie zapycha porów. Łatwo się rozsmarowuje i bardzo dobrze się wchłania.

Dobry skład, aktywny kompleks łagodzący, a także wyjątkowo korzystna cena sprawiają, że krem do twarzy Cerkopil to idealny wybór dla
osób, które szukają łagodnego kosmetyku nawilżającego, uelastyczniającego i wygładzającego cerę. Produkt jest bezpieczny dla bariery
naskórkowej. Może być aplikowany na powieki, a także pod oczy w celu wygładzenia zmarszczek oraz ujędrnienia skóry wrażliwej i
atopowej.

Działanie

W składzie prezentowanego tu kremu do twarzy Cerkopil znalazł się unikalny aktywny kompleks 18 β-GA z L-Argininą, który wykazuje
wielokierunkowe działanie na skórę wrażliwą, atopową oraz skłonną do podrażnień. Odpowiednia zawartość naturalnego aminokwasu
wzmacnia fizjologiczną barierę hydrolipidową naskórka i znakomicie nawilża nawet najgłębiej położone jego warstwy. Dodatkowo
redukuje oznaki zmęczenia i stymuluje produkcję włókien kolagenowych, dzięki czemu cera staje się gładsza, elastyczniejsza oraz
jędrniejsza.

L-arginina świetnie sprawdza się także w przypadku podrażnienia spowodowanego zewnętrznymi czynnikami drażniącymi. Z tego
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względu zaleca się używanie kremu do twarzy Cerkopil osobom po przebytych zabiegach laserowych i peelingach chemicznych.
Znajdujące się w nim substancje czynne zmniejszają zaczerwienienie i nieprzyjemne uczucie swędzenia, a także wspomagają naturalne
procesy regeneracyjne oraz przyspieszają gojenie drobnych ran.

Wskazania

Odznaczający się hipoalergiczną formułą krem do twarzy Cerkopil to delikatny preparat do skóry wrażliwej i atopowej, który może być
stosowany zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Jest odpowiedni dla osób z niską tolerancją na standardowe kosmetyki oraz
zmagających się z podrażnieniami wywołanymi przez peelingi chemiczne, kuracje laserowe i inne zabiegi medycyny estetycznej.

Skład

Kompleks 18 beta-GLA z L-argininą.

Sposób użycia

Należy nanieść niewielką ilość kremu do twarzy Cerkopil na oczyszczoną i starannie osuszoną cerę, a następnie wmasować opuszkami
palców do całkowitego wchłonięcia. W celu uelastycznienia naskórka i przywrócenia mu prawidłowego poziomu nawilżenia zaleca się
aplikowanie kosmetyku minimum dwa, trzy razy dziennie. Dzięki lekkiej, nietłustej konsystencji preparat bardzo dobrze sprawdza się do
codziennego stosowania pod makijaż.

Ważne informacje

Warto pamiętać, że specyfik marki Cerkopil, czyli krem do twarzy do skóry wrażliwej i atopowej, jest przeznaczony wyłącznie do użytku
zewnętrznego. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Po otwarciu przechowywać w suchym
miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie używać po upływie terminu ważności, który został
zamieszczony na opakowaniu.
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