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KREM DO RĄK 30% GLICERYNY, 50 ml
 

cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 50 ml

Postać Krem

Producent Synoptis

Rejestracja wyrób medyczny

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Pielęgnacja

Opis produktu
 

Krem do rąk z gliceryną:

� głęboko nawilża, zmiękcza i wygładza skórę dłoni

� regeneruje naskórek

� szybko się wchłania i nie pozostawia na skórze

tłustego filmu

� łagodzi podrażnienia spowodowane wysuszeniem

skóry lub stosowaniem środków do dezynfekcji

� jest bezzapachowy

Przeznaczony do skóry rąk, w tym narażonej na

działanie substancji drażniących lub wysuszających; do stosowania przy częstym myciu rąk.

Sposób użycia: nanieść produkt na oczyszczoną i suchą skórę

rąk. Można stosować po każdym myciu rąk lub w razie potrzeby.

Zawiera:

• masło shea
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• olej awokado

• alantoinę

• pantenol

krem

gliceryny

do rąk

Ingredients: Aqua, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Ethylhexyl Stearate,

Stearic Acid, Palmitic Acid, Butyrospermum Parkii Butter, Persea

Gratissima Oil, Panthenol, Dimethicone, Allantoin, Sodium Stearoyl

Glutamate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Citric Acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Octadecyl Di-t-
butyl-4-hydroxyhydrocinnamate.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość lub uczulenie na którykolwiek

ze składników oraz ostre stany zapalne skóry wymagające leczenia farmakologicznego.

PRODUKT KOSMETYCZNY

ZAWIERA

GLICERYNĘ

30% GLICERYNY

ZAWIERA

OLEJ AWOKADO

ZAWIERA

MASŁO SHEA

Czy wiesz, że…

Awokado (Persea gratissima) to owoc w kształcie gruszki, uprawiany na szeroką skalę w Stanach Zjednoczonych. W Polsce awokado
bywa nazywane smaczliwką1

. Olej z awokado to składnik bardzo chętnie stosowany w kosmetyce ze względu na działanie nawilżające, wygładzające oraz
zmiękczające.

Zaaplikowany na powierzchnię skóry, tworzy warstwę okluzyjną, która zapobiega nadmiernej utracie

wody. Właściwości okluzyjne ma również masło shea, dzięki czemu zmiękcza i wygładza skórę oraz

utrzymuje ją w dobrym stanie. Pantenol to prowitamina B5, która na skutek utleniania przekształca się

w witaminę B5, zwaną kwasem pantotenowym. Ma działanie nawilżające, regenerujące oraz łagodzi

podrażnienia, a także stymuluje odnowę komórek. Wykorzystywany jest w preparatach do pielęgnacji
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skóry. Alantoina ma właściwości kojące i łagodzące podrażnienia, a także stymuluje wzrost zdrowej

tkanki, dlatego wspomaga regenerację skóry i zapewnia uczucie gładkości
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