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NANOBASE Odżywka 30 g
 

Cena: 30,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 g (tuba)

Postać -

Producent YAMANOUCHI PHARMA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nanobase to pierwszy preparat pielęgnacyjny, który wywiera zarówno krótko- jak i długotrwały efekt przeciwdziałający wysuszeniu
skóry. Nanobase zawiera i dostarcza skórze ceramidy i inne niezbędne lipidy. Przenikają one głęboko do warstw skóry, gdzie mogą
stanowić dodatkowe zapasy użyte w razie potrzeby. Dzięki temu Nanobase wystarczy stosować raz dziennie, uzyskując skuteczną
naprawę bariery ochronnej skóry. Ponadto, Nanobase zawiera także lipidy, które powodują lepszą ochronę przed nadmierną wilgocią niż
zwykłe kremy. Zastosowanie technologii nanocząsteczkowej umożliwia wyjątkowo głębokie wnikanie kremu do naskórka.Unikalny skład
i unikalna formuła umożliwiają działanie regeneracyjne NanobaseTM na wszystkich trzech etapach regeneracji bariery skórnej. Efekt
bezpośredni natychmiastowy: szybka redukcja utraty wody przez skórę - osiągana przez działanie okluzyjne (parafina miękka, wosk
karnauba, wazelina). Efekt pośredni: wypełnienie ubytków między komórkami - dzięki wnikaniu nanocząsteczek parafiny do głębszych
warstw naskórka. Efekt opóźniony: długotrwałe uzupełnienie brakujących lipidów w naskórku - możliwość wchłaniania części lipidów
(ceramid - 3, kwas palmitynowy i oleinowy, cholesterol) przez komórki naskórka, a następnie uwalnianie ich do przestrzeni
międzykomórkowej.

Skład: 
Substancja czynna: nanocząsteczki parafiny sto dwadzieścia pięć razy mniejsze od tych, które występują w kremach.

Wskazania:
Dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Dla każdej kobiety, która czuje, że ma przesuszoną skórę. Dla osób o skórze źle reagującej na
warunki atmosferyczne, kontakt z wodą lub detergentami. Także dla osób o cerze mieszanej lub tłustej, bo zaniedbanie jej nawilżania
prowadzić może do odwodnienia i uwrażliwienia.
• Nanocząsteczkowa odżywka do pielęgnacji skóry suchej, bardzo odwodnionej. Zawiera ceramidy i inne niezbędne lipidy. Nanobase
wywiera swój wpływ także wówczas, gdy stosowanie zwykłych kremów nie wystarcza do właściwego nawilżenia skóry.
• Dla osiągnięcia właściwego efektu wystarczy nałożenie bardzo niewielkiej ilości odżywki. Aby spotęgować ochronne działanie,
Nanobase można stosować dodatkowo kilkakrotnie w ciągu dnia.
• Stany przebiegające z deficytem istotnych lipidów skóry: uszkodzenie bariery skórnej wywołane przez długotrwałą ekspozycję na wodę,
detergenty, rozpuszczalniki, oleje, smary; skóra spierzchnięta, szorstka, łuszcząca się i popękana; uszkodzenie bariery skórnej podczas
przebywania w ekstremalnych warunkach klimatycznych: mróz, wiatr, a także suche i gorące powietrze; skóra przesuszona po solariach
i kąpielach słonecznych; sucha i wrażliwa skóra niemowląt i małych dzieci; suchość skóry związana ze starszym wiekiem; choroby skóry
takie jak: atopowe zapalenie skóry, wyprysk kontaktowy z podrażnienia, łuszczyca, rybia łuska.
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Dawkowanie: 
W razie potrzeby, odżywka Nanobase może być stosowana jako kilkudniowa kuracja miejsc szczególnie wrażliwych lub suchych, na całą
twarz lub tylko na usta, pod oczy, na szyję na dłonie lub łokcie. Może być nakładana niezależnie od innych kosmetyków pielęgnacyjnych
(zawsze pod kosmetyk). Jest zalecana w czasie leczenia dermatologicznego i po zabiegach dermatologii estetycznej. Jesienią i zimą
można ją stosować ochronnie przed wyjściem na wiatr i mróz.
Nakładaj Nanobase tak długo, jak tego potrzebujesz. Przede wszystkim na noc. Preparat ma gęstą konsystencję, wymaga starannego
wsmarowania lub dokładnego wklepania. Jedna aplikacja natychmiast pomaga skórze odzyskać gładkość i miękkość. I już po jednej
aplikacji efekt ten utrzymuje się przez całą dobę.
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