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PALPEDERM emulsja - 15ml
 

Cena: 28,63 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 15 ml

POSTAĆ EMULSJA

PRODUCENT VERCO

REJESTRACJA WYRÓB MEDYCZNY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Zawiera nową formułę 4Calm Complex™, o działaniu łagodzącym i regenerującym na skórę.
Innowacyjna formuła emolientu, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienie oraz redukuje uczucie świądu przynosząc skórze powiek
długotrwałą ulgę.
Natychmiastowy efekt ukojenia już po 5 minutach od aplikacji1
Może być stosowana od 2 r.ż.
Informacje o produkcie
Palpederm emulsja to preparat do specjalistycznej pielęgnacji i ochrony podrażnionej skóry powiek i okolic oczu.

Przeznaczenie produktu
Palpederm emulsja polecana do stosowania w przypadku podrażnionej, swędzącej oraz przesuszonej skóry powiek i okolic oczu.
Palpederm emulsja jest szczególnie rekomendowana do pielęgnacji i ochrony skóry powiek i okolic oczu u osób z atopowym zapaleniem
skóry oraz alergicznym wypryskiem kontaktowym.
Działanie
Dzięki starannie dobranym składnikom aktywnym Palpederm emulsja koi i łagodzi podrażnienia i zaczerwienienie, wzmacnia naturalną
barierę ochronną naskórka, redukuje uczucie świądu oraz nawilża skórę powiek i okolic oczu.

Główne składniki
4Calm Complex™ – łączący łagodzące działanie kwasu glicyretynowego i alantoiny z regenerującym działaniem ceramidów i
fosfolipidów. To wyjątkowe połączenie składników koi objawy podrażnienia, takie jak zaczerwienienie, uczucie świądu i pieczenie, a
dzięki zawartości emolientów, odbudowuje naturalną barierę ochronną skóry, dzięki czemu chroni ją przed działaniem czynników
zewnętrznych.
SymCalmin – składnik o właściwościach kojących i łagodzących uczucie świądu.
Skwalan – naturalny emolient, który uzupełnia niedobory lipidów warstwy rogowej naskórka, dzięki czemu chroni i regeneruje skórę.
D-panthenol – przyspiesza procesy regeneracji naskórka.
Kwas hialuronowy – utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia skóry.
Olivem 1000 – tworzy strukturę ciekłokrystaliczną, która pomaga wzmocnić barierę ochronną skóry, sprzyja głębokiemu nawilżeniu oraz
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zapobiega transepidermalnej utracie wody.
Bez konserwantów*

Skład
4Calm Complex™ – łączący łagodzące działanie kwasu glicyretynowego i alantoiny z regenerującym działaniem ceramidów i
fosfolipidów. To wyjątkowe połączenie składników koi objawy podrażnienia, takie jak zaczerwienienie, uczucie świądu i pieczenie, a
dzięki zawartości emolientów, odbudowuje naturalną barierę ochronną skóry, dzięki czemu chroni ją przed działaniem czynników
zewnętrznych.
SymCalmin – składnik o właściwościach kojących i łagodzących uczucie świądu.
Skwalan – naturalny emolient, który uzupełnia niedobory lipidów warstwy rogowej naskórka, dzięki czemu chroni i regeneruje skórę.
D-panthenol – przyspiesza procesy regeneracji naskórka.
Kwas hialuronowy – utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia skóry.
Olivem 1000 – tworzy strukturę ciekłokrystaliczną, która pomaga wzmocnić barierę ochronną skóry, sprzyja głębokiemu nawilżeniu oraz
zapobiega transepidermalnej utracie wody.
Bez konserwantów*
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