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Panthen Plus Pianka 150 ml
 

Cena: 15,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Panthen Plus w postaci chłodzącej pianki zawierającej aż 20% panthenolu skutecznie łągodzi, nawilża i wspiera regenerację skóry po
oparzeniach termicznych, nadmiernym opalaniu, czy depilacji. Prowitamina B5 (panthenol) przekształaca się w skórze w kwas
pantotenowy, zapewniający prawidłowy przebieg przemian metabolicznych w komórkach naskórka. Sok z liści aloesu zmniejsza
nieprzyjemne uczucie pieczenia i swędzenia, przynosząc ulgę podrażnionej i zaczerwienionej skórze. Olej z rokitnika stymuluje procesy
regeneracji i wzmacnia barierę ochronną skóry. Dzięki zawartości składników nawilżających działa odżywczo, zapewniając skórze
utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia oraz poprawiając jej elastyczność. Delikatna pianka umożliwia aplikację również na
miejsca szczególnie wrażliwe, gdzie skóra jest najbardziej podrażniona i przesuszona, a wcieranie może powodować dyskomfort.

Składniki
Aqua, Panthenol, Butane, Hydroxyethyl Urea, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Propane, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Cetearyl Alcohol,
Cetearyl Glucoside, Hippophae Rhamnoides Seed Oil, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Parfum, Isobutane, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate

Dawkowanie
Przed użyciem pojemnik silnie wstrząsnąć.

Sposób użycia: Spryskać podrażnioną skórę kilka razy dziennie, trzymając pojemnik 10-20 cm od spryskiwanej powierzchni ciała.
Nie stosować na uszkodzoną skórę i błony śluzowe.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonym na
opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Przeciwwskazania
Pianka do stosowania zewnętrznego zawierająca 20% panthenolu.
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Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od
źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym
źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed światłem słonecznym. Nie
wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C / 122°F.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice
+48422253100
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