Pěsticí kosmetika
Dermaton
Dermaton oil
» pro každodenní ošetřování suché a normální pokožky
» zklidňuje a obnovuje pokožku po vystavení nepříznivým vlivům
» tlumí bolest při zčervenání pokožky
» odstraňuje svědivost při hojení kůže
»u
 rychluje regeneraci v hlubších vrstvách kůže, chrání ji proti vysychání
» z abraňuje jejímu předčasnému stárnutí

Dermaton 6
» obsahuje unikátní organický UV filtr
» ochraňuje pokožku před nepříznivým působením slunečního záření
» zmírňuje nežádoucí reakce na sluneční záření
» napomáhá předejít stárnutí pokožky
» j e hypoalergenní, nedráždivý, neproniká do hlubších struktur pokožky

Váš poradce:
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Dermaton gel

Dermaton gel
Dermaton gel je určený především k aplikaci na pokožku po opalování a pro
případy, kdy je pokožka vlivem slunečního záření nebo z jiného důvodu
podrážděná a přecitlivělá. Působí proti stárnutí pokožky a vzniku a rozvoji
vrásek. Optimalizuje rovnoměrné odbourávání tukových buněk a je účinný
proti celulitidě. Přírodní látky z aloe vera, extrakt z granátového jablka,
echinacey, stévie, zeleného čaje a barbadoské třešně mají hydratující, chladivé,
protizánětlivé a zklidňující účinky. Bambucké máslo a jojobový olej pokožku
zvláčňují a zajišťují její hebkost a pružnost. Neobsahuje ochranné UV faktory,
proto není vhodný jako ochranný prostředek při opalování.

Složení Dermaton gelu
Extrakt z granátového jablka poskytuje značné
množství karotenoidů, které eliminují volné radikály
v horních vrstvách pokožky. Tím brání stárnutí kůže.
Spolu s bambuckým máslem a barbadoskou třešní
zajišťuje pokožce značné množství vitaminů (A, B, C,
D, E, F), které urychlují metabolismus kožních buněk
a napomáhají odbourávat rovnoměrně podkožní tuk, čímž
působí proti celulitidě. Jojobový olej poskytuje pokožce
vysoce hodnotnou voskovou vrstvu s vysokým podílem
nenasycených mastných kyselin, která je velmi blízká
přirozené voskové vrstvě produkované samotnou pokožkou.
Lanolin má obdobné účinky, ale působí v hlubších vrstvách,
kde umožňuje zdravou obnovu krycích buněk kůže.
Extrakt z aloe vera má za úkol hydratovat pokožku a je
hlavní hybnou silou regenerace kůže jako celku. Zároveň
má chladivé a protizánětlivé účinky. Extrakt ze zeleného
čaje slouží opět proti případným zánětům a aktivuje
tukový metabolismus v hlubších vrstvách kůže, brání
vzniku celulitidy. Extrakt z třapatky nachové působí proti
infekčním původcům, virům i bakteriím. Zároveň upravuje
imunitní reakci kůže a je účinný proti alergickým projevům,
které se na kůži mohou vyskytnout. Pantenol poskytuje
kůži potřebný vitamin s protizánětlivými, regeneračními
a zklidňujícími účinky. Tokoferol – vitamin E poskytuje
ochranu proti oxidaci a spolupůsobí proti stárnutí pokožky.

Použití Dermaton gelu
» ošetření podrážděné a přecitlivělé pokožky
» regenerace pokožky po opalování
» působí proti stárnutí pokožky a vzniku a rozvoji vrásek
» optimalizuje rovnoměrné odbourávání tukových
buněk a je účinný proti celulitidě
» urychluje hojení defektů kůže a drobných
povrchových ran včetně popálenin 1. stupně
» při alergických projevech na kůži

Doporučená aplikace
Dermaton gel nanášejte v tenké vrstvě na pokožku dle
potřeby. Při popáleninách doprovázených zarudnutím
kůže a bolestivostí aplikujte několikrát denně.
Upozornění:
Dermaton gel neobsahuje UV ochranné faktory, a tedy
není vhodný jako ochranný prostředek při opalování.
Způsob skladování:
Uchovávejte v suchu a temnu, při teplotě 10–25 °C,
chraňte před mrazem. Ukládejte mimo dosah dětí!

