CARE

Phyteneo Propolisový krém 50 g
Propolisový krém obsahuje vysoký podíl standardizovaného propolisového extraktu.
Vykazuje antiseptické účinky a společně s včelím medem a voskem účinně pomáhají při projevech
suché pokožky, hojení drobných poranění jako např. popraskaná pokožka, drobné zanícení apod.
Pupalkový, olivový, jojobový olej a vitamin E přispívají k regeneraci pleti a zvláčňují ji. Včelí med
zajišťuje dobré hydratační účinky. Včelí vosk napomáhá vytvoření dlouhodobého ochranného filmu.
Výborně vstřebatelný. Vytváří podmínky pro tzv. vlhké hojení ran.
Neobsahuje alkohol, parabeny, syntetická barviva.
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Popis přípravku Propolisový krém
Propolisový krém obsahuje vysoký podíl standardizovaného propolisového
extraktu. Vykazuje antiseptické účinky a společně s včelím medem a voskem
účinně pomáhají při projevech suché pokožky, hojení drobných poranění
jako například popraskaná pokožka, drobné zanícení apod.
Pupalkový, olivový, jojobový olej a vitamin E přispívají k regeneraci pleti,
zvláčňují ji a odstraňují projevy suché pokožky. Včelí med rovněž zajišťuje
dobré hydratační účinky. Včelí vosk napomáhá vytvoření dlouhodobého
ochranného filmu.
Přídavek včelího medu, vitamínu E pokožku pomáhá vyživovat, přispívá k
udržení hydratace a napomáhá dosažení celkově dobré kondice pokožky.

Účinky
Propolis má komplexní, dosti proměnlivé složení. Zhruba jednu polovinu
obsahu tvoří pryskyřičné látky terpenického charakteru, třetinu vosky, zbytek silice a mastné oleje a různé další skupiny látek: flavonoidy, například
quercetin, vitaminy a minerály, těkavé oleje, taniny a pyly. Při zevní aplikaci,
například při popáleninách, ekzémech a dekubitech, vykazuje stimulaci
granulace a epitelizace buněk pokožky.
Komplex výše uvedených látek stimuluje imunitní systém, působí antibakteriálně, antivirově, protizánětlivě a antioxidačně.
Použití

Krém neobsahuje parfémy a barviva, vyniká přirozenou vůní včelího propolisu.

Krém v obvyklém množství nanášíme na čistou a suchou pokožku. Dobrých
výsledků docílíme opakovaným používáním po každém umytí nebo nanášením opakovaně během dne, případně před spánkem.

Určení

Upozornění: Nevhodné pro osoby s alergií na včelí produkty.

Propolisový krém je vhodné používat pro péči o namáhanou pokožku rukou
a těla.
Výborných výsledků bylo dosaženo při péči o místa pokožky postižené
dermatosami (suchá pokožka) nebo podrážděné pokožky při atopických
ekzémech. Výborné zkušenosti byly zaznamenány při péči o drobná zánětlivá místa (dermatitidy, akné, trudovitost), zarudlá poranění, pro vyhojení a
dobré zacelení odřenin, spálenin a otlačenin.
Možné použít pro péči o pokožku při výskytu plísňových onemocnění na
nohou, nebo oparů (Herpes simplex).
Krém může být použit i pro ochranu pokožky při nepříznivých povětrnostních podmínkách nebo preventivně v případech, kdy je pokožka vystavena
extrémní zátěži.

Ingredients/Složení/Zloženie: Aqua, Olea Europaea Oil, Mel, Dimethicone, Simmondsia Chinensis Oil, Cetyl Alcohol (and) Stearyl Alcohol, Polyglyceryl-4 Isostearate (and) Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone
(and) Hexyl Laurate, Propolis, Bis-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG 16/16 Dimethicone (and) Caprylic/Capric Triglyceride, Stearic Acid (and) Palmitic Acid, Cera Alba, Ammonium Acrylate/Acrylamide Copolymer (and)
Polyisobutene (and) Polysorbate 20, Glyceryl Stearate, Glycerin, Polysorbate 20,
Oenothera Biennis Oil, Tocopheryl Acetate, Benzyl Alcohol (and) Dehydroacetic Acid

Obsah 50 g
Použitelnost 24 měsíců

