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ZIAJA MED KURACJA LIPIDOWA FIZJODERM BALSAM DO
CIAŁA 400ml
 

Cena: 9,58 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 400 ml

Postać -

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

Opis produktu
 

ZIAJA MED KURACJA LIPIDOWA FIZJODERM BALSAM DO CIAŁA, 400 ML

**Wskazania:**

Balsam stanowiący bogatą bio-emulsję nawilżającą o formule oppartej na bazie fosfolipidów. Balsam uzupełnia ubytki fizjologicznych
składników skóry. Intensywnie nawilża oraz łagodzi podrażnienia.
Nie narusza ciągłości warstwy lipidowej naskórka oraz wyraźnie redukuje podrażnienia. Preparat naśladuje składem fizjologiczną
budowę naskórka i chroni lipidy spoiwa międzykomórkowego warstwy rogowej. Uzupełniając niedobory ceramidów, trójglicerydów,
NNKT, cholesterolu, skwalanu, aktywnie i długotrwale regeneruje naturalną strukturę lipidową oraz zapobiega transepidermalnej utracie
wody.
 
Aktywując funkcje naprawcze przywraca skórze równowagę hydro-lipidową, zapewnia odpowiednią gęstość, nawilżenie, jędrność i
elastyczność. 

**Opis działania:**

Fizjoderm balsam do ciała, Ziaja Med

Zapewnia poprawę nawilżenia skóry.
Ogranicza transepidermalną utratę wody.
Uzupełnia ubytki fizjologicznych składników skóry. 
Redukuje podrażnienia.
Nie narusza ciągłości warstwy lipidowej naskórka.

Składniki aktywne:
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Cermidy 1,3,6II - Fitosfingozyna - Cholesterol - formuła, która tworzy system multi-lamelarny przypominający strukturą barierę lipidową
warstwy rogowej naskórka przez co wykazuje wysoką biodostępność. Uzupełnia braki lipidów w cemencie międzykomórkowym oraz
zapobiega przeznaskórkowej utracie wody.
Glicerydy kokosowe - bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 i 6 zapewniają ochronę warstwy lipidowej, dogłębne nawilżenie
i odżywienie.
Olej bawełniany - zawiera witaminę E oraz NNKT. Przyspiesza proces regeneracji oraz łagodzi podrażnienia.
Olej makadamia - posiada właściwości nawilżające, natłuszczające i zmiękczające. Sprawdza się w codziennej pielęgnacji skóry
wrażliwej, suchej, atopowej oraz delikatnej skóry dzieci.
Naturalny emulgator - na bazie fosfolipidów tworzy na powierzchni naskórka delikatny film ochronny, który ogranicza
transepidermalną utratę wody. Jednocześnie jest nośnikiem substancji aktywnych, które zostają stopniowo uwalnianie w głębszych
warstwach naskórka.
Trójglicerydy - zabezpieczają skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.
Skwalan - wykazuje biozgodność ze skórą. Wzmacnia jej naturalną barierę oraz zmiękcza i uelastycznia naskórek.
Masło karite - bogate w witaminę E, trójglicerydy sterole oraz kwasy tłuszczowe: palmitynowy, stearynowy, oleinowy i linolowy.
Dogłębnie nawilża i natłuszcza skórę. Zabezpiecza cement międzykomórkowy przed uszkodzeniami oraz zapewnia jego regeneracje.

**Sposób użycia:**

Nanieść balsam do ciała, Ziaja Med na skórę i pozostawić do wchłonięcia.

**Składniki:**

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Hexyl Laurate, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum
Parkii (Shea Butter), Hydrogenated Coco-Glycerides, Hydrogenated Lecithin, C12-16 Alcohols, Palmitic Acid, Olea Europea (Olive) Fruit Oil,
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Squalane, Ceramide 3, Ceramide 6 II, Ceramide 1,
Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium Lauroyl Lactylate, Xanthan Gum, Tocopheryl Acetate, Carbomer, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate,
Ascorbic Acid, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Diazolidinyl Urea, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide.

**Wielkość opakowania:**

400 ml

**Producent:**

ZIAJA 
Jesienna 9 
Gdańsk

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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