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ZIAJA MED AZS Emulsja do rąk natłuszczająca 100ml
 

Cena: 13,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ZIAJA MED AZS

Emulsja do rąk natłuszczająca

100ml

PROBLEM:

zaburzenia bariery ochronnej naskórka, suchość skóry, podrażnienia o różnym stopniu rozległości, nasilone swędzenie skóry oraz
podwyższone ryzyko nadkażeń.

WSKAZANIA:

dla osób z atopią skóry bez ograniczeń wiekowych.

EFEKT MED

• Delikatnie natłuszcza i łagodnie oczyszcza skórę. • Chroni przed wysuszeniem już podczas mycia. • Redukuje szorstkość oraz
nadmierne łuszczenie naskórka. • Zapobiega swędzeniu skóry i powstawaniu podrażnień.

Preparat przebadany w Pracowni Alergologicznej Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Sposób użycia

Krem nanieść na oczyszczoną skórę dłoni, delikatnie wmasować. Stosować tak często jak to konieczne.

Składniki aktywne
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Ceramid 1,3,6II – fitosfingozyna – cholesterol - skoncentrowana formulacja substancji czynnych identycznych ze skórą. Tworzy system
multi-lamelarny przypominający strukturą barierę lipidową stratum corneum przez co wykazuje wysoką biodostępność. Zwiększając
dostarczanie i wymianę lipidów w skórze uzupełnia braki w cemencie międzykomórkowym. Zapobiega nadmiernej utracie wody.

Witamina E - zwana "witaminą młodości". Neutralizuje wolne rodniki, odpowiedzialne za procesy starzenia się skóry, opóźniając
powstawanie zmarszczek. Chroni przed zniszczeniem lipidy naskórka oraz włókna kolagenowe i elastynowe skóry, zapewniając ochronę
przed szkodliwym wpływem środowiska. Ma również działanie zmiękczające i wygładzające.

Olej canola - jest naturalnym olejem pochodzącym z nasion rośliny Brassica napus lub Brassica campestris. Ze względu na wysoką
zawartość tokoferoli (witaminy E) oraz fitosteroli posiada silne właściwości łagodzące i przeciwzapalne. Stosowany jako emolient
zmniejsza stres oksydacyjny komórek spowodowany promieniowaniem UV oraz zanieczyszczeniem środowiska. Chroni białka oraz
wielonienasycone kwasy tłuszczowe błon komórkowych przed utlenieniem. Neutralizuje wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się
skóry. Zapobiega transepidermalnej utracie wody z naskórka, trwale nawilża naskórek i głębsze warstwy skóry.

Syrop kukurydziany - jest to uwodorniony hydrolizat skrobii kukurydzianej zawierający wysokie stężenie sacharydów o wielofunkcyjnym
potencjale pielęgnacyjnym dla skóry głowy i ciała. Jest substancją bezbarwną, klarowną, lepką i słodką. Jego główna aktywność to
działanie ochronne i właściwości przeciwświądowe. Sprawia, że skóra jest mniej podatna na odczyny zapalne. Zapobiega podrażnieniom
skóry głowy i łagodzi już istniejące. Poprawia kondycję włosów, gładkość, rozczesywanie oraz nadaje połysk. Utrzymuje właściwe
nawilżenie, poprawia sprężystość i elastyczność skóry. Jest dedykowany do pielęgnacji skór skrajnie wrażliwych.

Trójglicerydy - ważny składnik naturalnie występujący w warstwie ochronnej naskórka, chroni przed działaniem środowiska
zewnętrznego oraz utratą wody z naskórka.
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