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AVENE XERACALM A.D KREM UZUPEŁNIAJĄCY LIPIDY
400ml
 

Cena: 97,68 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 400 ml

Postać krem

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

AVENE XERACALM AD KREM UZUPEŁNIAJĄCY LIPIDY 400 ML

**Opis produktu**

Avene XeraCalm A.D Krem uzupełniający lipidy pomaga wyeliminować uczucie świądu nawet o 97%. Oddziałuje na skórę na trzech
płaszczyznach. Wykazuje bowiem działanie przeciwzapalne ograniczając uwalnianie cytokin i chemokin prozapalnych, działa
przeciwświądowo poprzez redukcję aktywności receptora PAR-2 oraz odbudowuje płaszcz hydro-lipidowy skóry. To za sprawą działania
wpływającego na wzrost ilości peptydów przeciwdrobnoustrojowych co podnosi wrodzoną odporność skóry. Formuła kremu
uzupełniającego lipidy XeraCalm A.D została opracowana przy wykorzystaniu minimalnej liczby składników tak by ograniczyć ryzyko
wystąpienia alergii. Zawiera kompleks
l-modulia, który zmniejsza uczucie świądu wywołane suchością skóry
oraz koi zaczerwienienia i podrażnienia spowodowane nadreaktywnością skóry. CER-OMEGA to lipidy  wspierające regenerację, o
działaniu odżywczym i wzmacniającym film ochronny.  Dzięki temu zwiększają one naturalną odporność skóry na drażniące czynniki
zewnętrzne. Z kolei woda termalna Avene posiada właściwości kojące i łagodzące podrażnienia. Skutecznie zmniejsza uczucie
dyskomfortu i zmiękcza skórę.
Krem nie zawiera żadnych substancji zapachowych, alkoholu ani barwników. Ostatecznie zapewnia skórze ukojenie, uczucie komfortu i
sprawia, że jest miękka i elastyczna.
Nie zawiera konserwantów.

**Składniki:**

Avene Thermal Spring Water, Mineral Oil (Paraffinum Liquidum), Glycerin, cetearyl Alcohol, Oenothera Biennis Oil, Caprylic/Capric
Triglyceride, Cetearyl Glucoside, Aquaphilus Dolomiae extract, Arginine, Carbomer, Evening primose Oil/Palm Oil Aminopropanediol
Esters, Glycine, Sodium Hydroxide, Tocopherol
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**Pojemność**

400 ml

**Dystrybutor**

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o.,
ul. Belwederska 20/22,
00-762 Warszawa.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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