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PILARIX Balsam ceramidowy z mocznikiem 200
 

Cena: 34,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent LEFROSCH SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Pilarix
BALSAM CERAMIDOWY Z MOCZNIKIEM

PILARIX BALSAM TO INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY PREPARAT O UNIKALNEJ FORMULE,
ŁĄCZĄCY W SOBIE SILNE DZIAŁANIE NAWILŻAJĄCE I ODBUDOWUJĄCE. DZIĘKI WYSOKIEJ
ZAWARTOŚCI MOCZNIKA I KOMPLEKSOWI NAWILŻAJĄCEMU REDUKUJE OBJAWY NADMIERNEJ
SUCHOŚCI SKÓRY, A DODATKOWO ZAWARTE CERAMIDY, CHOLESTEROL I FITOSFINGOZYNA
ODBUDOWUJĄ STRUKTURY LIPIDOWE W NASKÓRKU, ZAPEWNIAJĄC JEJ JĘDRNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
CODZIENNA PIELĘGNACJA SKÓRY:
PRZEWLEKLE SUCHEJ
ODWODNIONEJ
POTRZEBUJĄCEJ NATYCHMIASTOWEJ REGENERACJI
POZBAWIONEJ ELASTYCZNOŚCI I SPRĘŻYSTOŚCI
UNIKALNY SKŁAD
IDENTYCZNY ZE SKÓRĄ KONCENTRAT LIPIDOWY ZWIĘKSZAJĄCY NAWILŻENIE I OCHRONĘ SKÓRY, W KTÓREGO SKŁAD WCHODZĄ:
CERAMIDY TYPU 1, 3, 6II – są naturalnym składnikiem lipidów skóry, stanowią główny składnik spoiwa wypełniającego przestrzenie
międzykomórkowe w warstwie rogowej naskórka. Tworzą one swego rodzaju barierę ochronną, przyspieszając regenerację skóry.
Zapobiegają utracie wody, jednocześnie wspomagając jej wchłanianie.
CHOLESTEROL - związek ten stanowi wraz z ceramidami jeden z elementów unikalnego spoiwa, wypełniającego przestrzenie
międzykomórkowe warstwy rogowej.
FITOSFINGOZYNA - jest zasadą organiczną występującą w ludzkiej skórze. Powstaje ona w skórze w wyniku degradacji chemicznej
ceramidów. Uczestniczy w procesie różnicowania komórek naskórka oraz efektywnie hamuje wzrost bakterii i drożdżaków.
MOCZNIK - to naturalna substancja chemiczna powstająca w organizmie jako metabolit białek i innych związków azotowych. Sam nie
wykazuje właściwości higroskopijnych, ale modyfikuje strukturę chemiczną białek, osłaniając miejsce wiązania wody, dzięki czemu
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zwiększa jej zawartość w warstwie rogowej naskórka.
KWAS SALICYLOWY - działa złuszczająco poprzez rozluźnianie połączeń międzykomórkowych i usuwa zbędne warstwy zrogowaciałych
komórek naskórka. Sprzyja procesowi gojenia wyprysków i podrażnień, reguluje odnowę komórkową skóry.
OLEJ Z ORZESZKÓW MAKADAMIA – zawiera w swoim składzie 28% kwasu palmitooleinowego, który jest jednym z najważniejszych
kwasów tłuszczowych znajdujących się w lipidach ludzkiej skóry. Obecność kwasu palmitooleinowego, a także wysoka zawartość
jednonienasyconych kwasów tłuszczowych zapewnia skórze optymalne odżywienie, natłuszczenie, zmiękczenie i nawilżenie.
KOMPLEKS NAWILŻAJĄCY – starannie dobrane składniki kompleksu, takie jak mocznik, pyrolidonowy kwas karboksylowy (PCA) i jego
sól sodowa, lizyna, sorbitol, alantoina, hydrolizowane proteiny jedwabiu oraz kwas mlekowy naśladują działanie Naturalnego Czynnika
Nawilżającego obecnego w skórze zapewniając jej prawidłowe nawilżenie.

SPOSÓB UŻYCIA

Balsam stosować jeden raz dziennie na oczyszczoną i osuszoną skórę lub w razie potrzeby częściej.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Świąd, rumień, obrzęk skóry lub tkanki podskórnej. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z objawów należy natychmiast zaprzestać
stosowania preparatu i skontaktować się z lekarzem.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na kwas salicylowy lub pozostałe składniki balsamu, ciąża, okres karmienia piersią, wiek poniżej 3 lat, niewydolność
nerek lub wątroby, choroby hematologiczne. Po użyciu preparatu nie eksponować skóry na promienie UV. Nie stosować w przypadku
bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych zakażeń skóry. Nie stosować na uszkodzoną skórę, błony śluzowe, wargi, okolice moczowo-
płciowe, na skórę w okolicy oczu i do oczu.

ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Tylko do użytku zewnętrznego. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu w
temperatury pokojowej (15 st. C – 25 st. C).

Po otwarciu zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Dostępne opakowanie: tuba o pojemności 200 ml.

INCI Pilarix balsam
AQUA, UREA, MACADAMIATERNIFOLIA SEED OIL, CYCLOPENTASILOXANE, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE, DISTEARYLDIMONIUM
CHLORIDE, CETYL ALCOHOL, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER), CAPRYLIC/ CAPRIC TRIGLICERIDE, CETEARETH-25,
SALICYLIC ACID, PHENOXYETHANOL, PARFUM, PANTHENOL, ALLANTOIN, CARBOMER, CERAMIDE AP, CERAMIDE EOP, CERAMIDE NP,
CHOLESTEROL, DIGLYCERIN, ETHYLHEXLGLYCERIN, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, ISOPROPYL ALCOHOL, LACTID ACID, LYSINE,
PCA, PHYTOSPHINGOSINE, SODIUM LAUROYL LACTYLATE, SODIUM PCA, SORBITOL, XANTHAN GUM.
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