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La Roche-Posay Cicaplast regenerujący krem barierowy do
dłoni 50ml
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, nawilżające, odżywiające,
regenerujące, wygładzające

Miejsce
stosowania

dłonie, paznokcie

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry podrażniona, sucha, szorstka

Właściwości bezzapachowy

Opis produktu
 

Cicaplast Dłonie to regenerujący, barierowy krem do rąk, który jest niezawodny w pielęgnacji zniszczonych dłoni. Krem od La Roche-
Posay dogłębnie nawilża skórę dłoni, łagodzi podrażnienia, a także regeneruje barierę ochronną naskórka. Dzięki temu dłonie są bardziej
odporne na nadmierną pracę oraz negatywne działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Innowacyjna formuła kremu szybko się
wchłania i umożliwia natychmiastowy powrót do pracy.

WŁAŚCIWOŚCI

Cicaplast Dłonie to innowacyjny krem do suchych dłoni. Łagodzi podrażnienia, koi, wygładza i regeneruje warstwę ochronną naskórka.
Dzięki niemu, pielęgnacja dłoni zniszczonych pracą czy czynnikami zewnętrznymi jest skuteczna. Połączenie Niacinamidu (4%) oraz
Gliceryny (30%) w jednej formule zapewnia szybkie wchłanianie i długo utrzymujące się rezultaty.

Cicaplast Dłonie to krem barierowy na bardzo zniszczone dłonie, gwarantujący głęboką regenerację naskórka. Zupełnie nowa formuła,
oparta o Niacinamid oraz Glicerynę pozwala stworzyć barierę ochronną, zabezpieczającą naskórek przed dalszym podrażnieniem, a
jednocześnie załagodzić i wspomóc regenerację naskórka.

Ten regenerujący krem do rąk przeznaczony jest dla dłoni zniszczonych nadmierną pracą czy narażonych na szkodliwe dla skóry
czynniki zewnętrzne – np. niskie temperatury czy wysoki poziom wilgoci. Zawarta w nim gliceryna zabezpiecza dłonie przed wodą, a
lekka, nietłusta formuła szybko wnika w naskórek, pozwalając szybko powrócić do pracy.
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Krem jest bezzapachowy, a w składzie nie ma parabenów. Jego tolerancja była testowana również na skórze wrażliwej oraz atopowej.

SKUTECZNOŚĆ

Ten krem do rąk bez parabenów:

redukuje zaczerwienienie i szorstkość dłoni,
odżywia i regeneruje skórę dłoni,
pozwala odzyskać uczucie komfortu, łagodząc podrażnienia,
tworzy niewidzialną barierę ochronną – chroniącą dłonie m.in. przed wodą i innymi czynnikami wywołującymi podrażnienia,
nawilża dłonie, usuwając uczucie napięcia i wygładzając skórę.

Jego formuła została przetestowana i potwierdzona przez ekspertów. Badanie kosmetologiczno – kliniczne na 53 osobach potwierdziło,
że:

po pierwszym zastosowaniu 96% badanych zauważyło natychmiastowe zmiękczenie skóry, a 90% potwierdziło, że dłonie są
mniej suche,
po 4 tygodniach regularnej aplikacji 92% badanych zgłosiło zniknięcie widocznych oznak podrażnienia, a 85% dostrzegło
wyraźną regenerację naskórka.

APLIKACJA

Aplikować na dłoniach zgodnie z potrzebami – podobnie jak inne kremy do rąk. Nietłusta konsystencja i innowacyjna formuła
zapewniają bardzo szybkie wchłanianie preparatu, co pozwala od razu po nałożeniu powrócić do pracy. Regularne stosowanie
wzmacnia efekt regeneracji naskórka.
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