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LINODERM PLUS z pantenolem 50 ml
 

Cena: 17,42 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent/
Dystrybutor

PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
"ZIOŁOLEK" SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Krem kosmetyczny Linoderm plus z pantenolem firmy Ziołolek to preparat pielęgnujący podrażnioną i wrażliwą skórę. Przeznaczony jest
dla dorosłych, dzieci i niemowląt od pierwszych dni życia. Krem Linoderm plus zawiera składniki, takie jak: pantenol, witamina F i
witamina E oraz nienasycone kwasy tłuszczowe.  Dzięki nim przeciwdziała odparzeniom i łagodzi te już powstałe zapobiega i leczy
otarcia i podrażnienia skóry chroni skórę przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych, takich jak np. wiatr lub mróz
długotrwale natłuszcza i nawilża skórę przyspiesza procesy regeneracyjne naskórka. Krem jest bezzapachowy i nie zawiera
konserwantów. Mimo gęstej konsystencji dobrze rozprowadza się na skórze(co jest szczególnie ważne przy pielęgnacji niemowląt i
dzieci). Tworzy ochronny i natłuszczający film. Wskazania Krem Linoderm plus z pantenolem zalecany jest przeznaczony do
pieluszkowania niemowląt, łagodzenia otarć, odparzeń, oparzeń i uszkodzeń naskórka, do pielęgnacji odwodnionej i nadmiernie
przesuszonej skóry, a także skóry z wypryskiem alergicznym. Działanie Krem Linoderm Plus z Pantenolem zawiera nienasycone kwasy
tłuszczowe, nazywane witaminą F, które biorąc udział w metabolizmie lipidów, są niezbędne dla utrzymania prawidłowego stanu skóry.
To sprawia, że skóra długo pozostaje odpowiednio natłuszczona i nawilżona. Pantenol dzięki swym właściwościom regenerującym
powoduje przyspieszenie odbudowy naskórka wspomagając swym działaniem odżywcze działanie witaminy F. Sposób użycia Nanieść
na skórę i delikatnie wmasować. Skład Paraffinum Liquidum, Linum Usitatissimum (Vitaminum F), Ozokerite, Ceresin, Lanolin Alcohol,
Glycerin, Aqua, Panthenol, Tocopheryl Acetate. Składniki aktywne Witamina F – pochodząca z oleju lnianego, która jest niezbędna do
utrzymania prawidłowego stanu skóry. Pantenol – przyspieszający gojenie, łagodzący i regenerujący uszkodzoną skórę. Witamina E –
usuwająca wolne rodniki.  
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