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NIGELLUM KREM Z CZARNUSZKĄ 20g
 

Cena: 13,99 PLN

Opis produktu
 

NIGELLUM KREM Z CZARNUSZKĄ 20g

Nigellum to wyrób medyczny na bazie oleju z czarnuszki. Krem przeznaczony jest do skóry atopowej, suchej i wrażliwej. Łagodzi stany
zapalne, zaczerwienienie, świąd i przesuszenie skóry. Niweluje reakcje alergiczne oraz podrażnienia słoneczne. Substancje zawarte w
kremie odbudowują i chronią skórę, dzięki czemu przywracają jej prawidłową funkcję.

Atopowe zapalenie skóry charakteryzuje się nadmierną suchością związaną ze zmianą aktywności Δ-6-desaturazy. Niedobór tego
enzymu powoduje brak nienasyconych kwasów tłuszczowych, co wpływa na wzrost przepuszczalności skóry i nadmierną utratę wody.

Zawarty w preparacie olej z czarnuszki dostarcza nienasyconych kwasów tłuszczowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
lipidowej warstwy ochronnej naskórka. Powoduje to regenerację bariery ochronnej skóry i tworzy naturalną ochronę przed
podrażnieniem. Dzięki temu pomaga w leczeniu atopowego zapalenia skóry, wyprysków i reakcji alergicznych.

Nie zawiera sterydów.

W skład wchodzą:
Alantoina - wspomaga regenerację tkanek, usuwa martwe komórki naskórka. Wykazuje działanie synergistyczne z D-Pantenolem.
D-Panthenol - doskonale nawilża i uelastycznia skórę.
Betaina - wzmacnia płaszcz hydro-lipidowy skóry, zapobiegając utracie wody z naskórka. Dzięki temu zmniejsza wysuszenie i swędzenie
skóry.
Witamina E - odbudowuje i wzmacnia naturalną barierę skóry, chroniąc ją przed działaniem szkodliwych czynników środowiska (np.
promienie słoneczne).

Sposób użycia:
Krem delikatnie wmasować w zmienioną chorobowo skórę. Stosować raz lub kilka razy dziennie, w zależności od potrzeb. Może być
stosowany długotrwale.
Może być stosowany przez dzieci oraz osoby dorosłe.
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Przeciwwskazania i środki ostrożności:
Wyrób medyczny wyłącznie do stosowania zewnętrznego
Nie stosować , jeśli występuje nadwrażliwość na jakikolwiek ze składników, w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej oraz po upływie
terminu ważności.

Skład:
Olej z czarnuszki, Alantoina, D-Pantenol, Betaina, Witamina E, Stearynian glicerolu, Kwas stearynowy, Gliceryna, Parafina ciekła,
Mirystynian izopropylu, Alkohol cetylowy, Kemaben 2, Trójetanoloamina, Woda oczyszczona.
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