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Pinol - krem przeciw powstawaniu odleżyn 100ml
 

Cena: 30,10 pln

Opis słownikowy

Producent KOSMED

Opis produktu
 

Pojemność: 100 ml

Pinol – krem to preparat chroniący skórę przed powstaniem odleżyn, polecany przy pielęgnacji skóry szczególnie narażonej na ich
powstanie. Do stosowania także jako krem ochronny przed otarciami i odparzeniami.

Właściwości:

Krem przyspiesza regenerację skóry, pielęgnuje ją  i tworzy na niej barierę ochronną.

Poprawia stan zmian skórnych już istniejących na jej powierzchni i łagodzi podrażnienia (przy codziennym stosowaniu).

Stwierdzono bardzo dobrą tolerancję na składniki kremu u osoby z podrażnioną skórą lub występującymi alergiami skórnymi.

 

Produkt został przebadany dermatologicznie. Odpowiada wymaganiom testu zgodności ze skórą atopową, łatwo ulegającą
podrażnieniom i o znacznym stopniu wrażliwości. Jest produktem hipoalergicznym.

Sposób użycia:

Skórę przed nałożeniem kremu umyć i osuszyć. Następnie cienką warstwę kremu nanieść na skórę i delikatnie wmasować w jej
powierzchnię.

Działanie:

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Naturalne oleje, allantoina, lanolina i cynk zawarte w kremie Pinol  korzystnie wpływają na poprawę stanu zmian skórnych.

Oleje z rokitnika, nagietka i aloesu przyspieszają regenerację skóry i mają działanie przeciwzapalne, olej z aloesu wzmacnia naczynia
krwionośne, olej z drzewa herbacianego ma działanie działa bakteriobójcze, antywirusowe i przeciwgrzybiczne. Olej jojoba zwiększa
nawilżenie skóry i ją. Zawartość cynku tworzy barierę ochronną skóry, zabezpiecza ją przed wilgocią i zwiększa jej odporność na
uszkodzenia. Ziarninowanie skóry pobudza zawarta w kremie alantoina. Lanolina natomiast odbudowuje lipidową barierę skóry, nadaje
jej miękkość i elastyczność, sprawia też że krem ma delikatną konsystencję.
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