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KREM DO STÓP 30%, 75 ml Zawiera masło shea, panthenol,
sok z aloesu oraz olej makadamia.
 

cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 75 ml

Postać Krem

Producent Synoptis

Rejestracja wyrób medyczny

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Cukrzyca

Opis produktu
 

Opakowanie

75 ml krem / Kosmetyk

Dawkowanie
Składniki

masło shea

panthenol

sok z aloesu

olej makadamia

mocznik

Działanie

Krem do stóp z mocznikiem:

zmiękcza, wygładza, silnie i długotrwale nawilża skórę stóp i pięt

niweluje szorstkość skóry i redukuje zrogowacenia, łagodzi suchość i spierzchnięcie skóry pięt
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pomaga utrzymać skórę stóp miękką i gładką, zapobiega rogowaceniu i wysuszeniu skóry, w tymskóry pięt

przywraca komfort i dobre samopoczucie związane z zadbanym wyglądem stóp.

Poprawia wygląd skóry już po pierwszym użyciu.

Może być używany przez diabetyków

Dobry wybór

Bezpieczny dla diabetyków

Przetestowany dermatologicznie

Wysoka zawartość mocznika (30%)

Zawiera wiele składników nawilżających olej makadamia, masło shea, sok z aloesu, panthenol

Czy wiesz, że…

Mocznik (Urea) jest jednym ze składników NMF, czyli naturalnego czynnika nawilżającego, występuje również w naskórku. W zależności
od stężenia w produkcie ma różne właściwości.

Czytaj więcej

Mocznik działa silnie nawilżająco oraz wykazuje właściwości higroskopijne (pochłanianie wody), przyciąga i zatrzymuje cząsteczki wody
dostarczone do wnętrza skóry. Z tego powodu jest składnikiem wielu kosmetyków do skóry suchej i atopowej. Mocznik ma zdolność
przenikania przez warstwę rogową naskórka, co ułatwia penetrację w głąb skóry innych składników aktywnych znajdujących się w
kosmetyku.

W stężeniach powyżej 10% zmiękcza skórę i zwiększa przepuszczalność dla innych składników aktywnych, a w wyższych stężeniach
wykazuje właściwości keratolityczne (złuszczające), dlatego jest również wykorzystywany w pielęgnacji cery trądzikowej. Kosmetyki
zawierające mocznik w stężeniu 30% wykazują działanie silnie złuszczające, nawilżające oraz regenerujące, dlatego są rekomendowane
w produktach do zrogowaciałej skóry pięt.
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