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Novaclear Atopis Anti-Itching Spray przeciwświądowy 100ml
 

Cena: 22,88 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, nawilżające,
przeciwświądowe, przeciwzapalne,
regenerujące

Miejsce
stosowania

ciało

Podmiot
odpowiedzialny

Equalan Pharma

Postać aerozol

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry atopowa, podrażniona, sucha, wrażliwa

Opis produktu
 

Wskazania:

Novaclear Atopis spray przeciwświądowy to kosmetyk przeznaczony do codziennego stosowania w celu ukojenia i nawilżenia skóry
suchej, atopowej i wrażliwej.

Właściwości:

Novaclear Atopis spray przeciwświądowy to kosmetyk, który świetnie sprawdza się w codziennej pielęgnacji oraz zawsze wtedy, gdy
skóra potrzebuje natychmiastowego ukojenia. Spray przeciwświądowy charakteryzują właściwości kojące i nawilżające. Kosmetyk ten
odpowiada na potrzeby skóry, ze szczególnym uwzględnieniem suchej, wrażliwej i atopowej. Kompleks składników aktywnych
(Glycyrrhetinic Acid, Bisabolol, Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum, Caesalpinia Spinosa Gum) zawartych w delikatnej formule
produktu niweluje uporczywe swędzenie, łagodzi podrażnienia i przynosi natychmiastową ulgę. Ekstrakt z korzenia lukrecji odpowiada za
odbudowę naturalnej bariery ochronną naskórka, dba o zachowanie jej naturalnego poziomu pH ~5.5 oraz redukuje zaczerwienienia.
Zawarty w kosmetyku ekstrakt z rumianku pospolitego łagodzi podrażnienia oraz działa antyseptycznie i przeciwzapalnie. Panthenol
zapewnia skórze intensywne nawilżenie, a także wspomaga regenerację mikrouszkodzeń. Organiczny olej konopny łagodzi uporczywy
świąd i przeciwdziała suchości skóry i nawrotom przesuszenia.

Skład:

INCI: Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Panthenol, Glycyrrhiza Glabra Rhizome/Root Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract,
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Hydroxyethylcellulose, Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum, Caesalpinia Spinonosa Gum, Cannabis Sativa Seed Oil, Phenoxyethanol,
Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, Benzyl Alcohol, Tocopherol.

Stosowanie:

Novaclear Atopis spray przeciwświądowy należy rozpylić na skórę z odległości 15 cm. Odczekać do całkowitego wchłonięcia. Stosować
zawsze wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba. Może być stosowany po ukąszeniach komarów oraz poparzeniach słonecznych.
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