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ZIAJA MED AZS natłuszczająca baza do kąpieli 270ml
 

Cena: 19,97 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 270 ml

Postać -

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

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ZIAJA MED AZS

Natłuszczająca baza emoliencyjna do kąpieli

270ml

Przeznaczenie

Do stosowania dla dzieci i osób dorosłych z problemem atopowego zapalenia skóry.

Opis i właściwości

· Chroni barierę lipidową skóry skóry atopowej niemowlą, dzieci i dorosłych.

· Ntłuszczająca baza emoliencyjna o wysokiej aktywności ochronnej już w czasie mycia.

· Wykazuje skuteczność dermatologiczną w chronicznych zmianach atopowego zapalenia skóry (AZS).

· Bez zapachu, nie zawiera mydła i barwników.

· Bezpieczeństwo i skuteczność potwierdzone w badaniach dermatologicznych.

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

EFEKT MED.
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• Delikatnie oczyszcza skórę natłuszczającymi emolientami.

• Chroni naturalną barierę lipidową skóry.

• Nawilża i zmiękcza skórę w czasie mycia.

• Zmniejsza swędzenie i redukuje szorstkość naskórka.

Sposób użycia:

Wlać do wody 1 - 2 nakrętki płynu i dokładnie wymieszać. Dodatkowe użycie mydła lub detergentów zmniejsza natłuszczające działanie
preparatu. Należy zwracać uwagę, aby nierozcieńczony płyn nie dostał się do oczu.

Składniki aktywne

Substancje czynne

Masło shea - pozyskiwane z owoców masłosza Butyrospermum Parkii. Bogate w naturalne tokoferole (witaminę E), trójglicerydy, sterole
oraz kwasy tłuszczowe: palmitynowy, stearynowy, oleinowy i linolowy. Doskonale natłuszcza i nawilża skórę. Regeneruje oraz chroni
przed uszkodzeniami cement międzykomórkowy warstwy rogowej naskórka. Zawiera alkohole triterpenowe, które są naturalnym filtrem
UV, ponieważ wykazują zdolność pochłaniania promieni słonecznych.

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.
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