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ZIAJA MED KURACJA NAWILŻAJĄCA LANO-BALSAM 400ml
 

Cena: 19,16 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 400 ml

Postać -

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

Opis produktu
 

ZIAJA MED KURACJA NAWILŻAJĄCA, LANO-BALSAM DO SKÓRY ODWODNIONEJ I BARDZO SUCHEJ, 400 ML

**Wskazania:**

Bogata emulsja typu woda w oleju o wysokiej skuteczności regeneracji naskórka i długotrwałym działaniu nawilżającym, bez kompozycji
zapachowej.
Lanoregeneracja: uzupełnia naturalną strukturę bariery lipidowej skóry, intensywnie regeneruje i odżywia, wyraźnie zmiękcza oraz
uelastycznia naskórek.
Lanonawilżanie: ogranicza przeznaskórkową utratę wody, zapobiega przesuszaniu skóry, redukuje szorstkość naskórka, poprawia
jędrność i gładkość naskórka, reguluje natłuszczenie skóry, skutecznie łagodzi podrażnienia.

**Opis działania:**

Lano-balsam, Ziaja Med Kuracja Nawilżająca

Bogata emulsja typu woda w oleju zapewnia długotrwałe nawilżenie oraz regeneracje naskórka.
Uzupełnia naturalną barierę lipidową skóry. 
Intensywnie odżywia.
Uelastycznia naskórek oraz działa zmiękczająco.
Zapobiega nadmiernemu przesuszeniu skóry.
Ogranicza transepidermalną utratę wody.
Niweluje szorstkość naskórka.
Łagodzi podrażnienia. 
Przyczynia się do zwiększenia jędrności i gładkości naskórka.
Reguluje natłuszczenie skóry. 

Składniki aktywne:
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Alantoina - wspomaga proces odnowy naskórka, łagodzi podrażnienia oraz zmiękcza i wygładza naskórek. Działa nawilżająco oraz
zapobiega przeznaskórkowej utracie wody.
Olej bawełniany - zawiera witaminę E oraz nienasycone kwasy tłuszczowe. Działa odżywczo i osłaniająco na nadwrażliwą skórę.
Przyspiesza proces regeneracji naskórka oraz przynosi ukojenie podrażnionej skórze.
Skwalan - ma właściwości zmiękczające. Wzmacnia barierę ochronną skóry oraz przyczynia się do zwiększenia elastyczności naskórka.
Lanolina - bardzo dobrze wchłania się przez skórę i uzupełnia jej barierę lipidową. Zmiękcza i nawilża skórę oraz redukuje jej szorstkość.
Olej makadamia - bogactwo jednonienasyconych kwasów tłuszczowych zapewnia bio-kompatybilność ze skórą. Posiada właściwości
nawilżające, natłuszczające i zmiękczające. Przeznaczony do pielęgnacji skóry suchej, atopowej, wrażliwej oraz delikatnej skóry dzieci.

**Sposób użycia:**

Lano-balsam, Ziaja Med Kuracja Nawilżająca wmasować w skórę i pozostawić do wchłonięcia.

**Składniki:**

Aqua (Water), Isopropyl Myristate, Cetearyl Ethylhexanoate, Glycerin, Sorbitan Sesquioleate, Cyclopentasiloxane, Magnesium Sulfate,
Polyglyceryl-3 Ricinoleale, Lanolin, Allantoin, Macadamia Ternifolia Sees Oil, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Squalane, Cera
Microcristallina (Microcrystalline Wax), Sodium Benzoate, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Citric Acid.

**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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