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DERMAVEEL krem 30 ml (tuba)
 

Cena: 38,70 PLN

Opis słownikowy

Postać krem

Producent BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH

Opis produktu
 

Dermaveel:
-redukuje objawy AZS: świąd, stan zapalny, suchość skóry
-przywraca prawidłową barierę skóry - zwiększa odpowiedź skóry na czynniki zewnętrzne
-wzmacnia i utrzymuje funkcję obronną skóry.

Dermaveel® może być stosowany w celu zapobiegania zaostrzeniom choroby.
Krem Dermaveel® jest dobrze tolerowany. Może być stosowany u dzieci.
Dermaveel® ma optymalny skład dla atopowej skóry: bez konserwantów (w tym parabenów), barwników i olejów mineralnych. Skład:
ektoina, woda, gliceryna, glikol pentylenowy, pantenol, glikol kaprylowy, hydroksyetyloceluloza, trigliceryd kaprylowy/kaprynowy, olej z
nasion Simmondsia chinensis, skwalan, tokoferol, olej z owoców Olea europaea, uwodorniony olej roślinny, masło z Butyrospermum
parkii, wyciąg z owoców Vanilla planifolia alkohol denat., karbomer, karbomer sodowy, guma z Rhizobium, wyciąg z kory Corylus
avellana, uwodorniona lecytyna, alkohole C12-16, kwas palmitynowy, ceramid 3.

Zawiera 3,7 % alkoholu.

Ektoina to aminokwas produkowany naturalnie przez kilkanaście gatunków bakterii. Ektoina ochrania komórki przed oddziaływaniem
szkodliwych czynników, takich jak wysoka temperatura, suchość lub promieniowanie UV, jest więc często stosowana w preparatach
łagodzących objawy alergii błon śluzowych nosa i oczu oraz atopowego zapalenia skóry.

Ektoina chroni komórki przed utratą wody poprzez wzrost akumulacji wody, chroni skórę przed wnikaniem alergenów i redukuje TEWL
(przeznaskórkową utratę wody), dzięki stabilizującemu wpływowi na błony komórkowe. Redukuje także stan zapalny. Skutecznie łagodzi
świąd.

Wyciąg z kory leszczyny tradycyjnie stosuje się jako okłady na stany zapalne skóry, przy odleżynach, oparzeniach, obrzękach, czyrakach,
świerzbie. Zawiera taniny, flawonoidy i fitosterole, które wspierają redukcję świądu, naśladują obronę przed mikrobami. Doskonale
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nawilżają skórę.

Krem lamellarny to krem lipidowy, który zawiera skwalan oraz cenne ceramidy, „naśladuje” płaszcz ochronny skóry (a zatem ułatwia
wchłanianie się składników leczniczych), dobrze ją nawilża i osłania. Po nałożeniu na skórę tworzy na niej cienki film, przez co wzmacnia
barierę lipidową i redukuje TEWL (przeznaskórkową utratę wody). Zawarte w nim ceramidy łagodzą świąd.
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