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Nidiesque Orginal barierowy balsam przeciw objawom alergii
niklowej, 200 ml
 

cena: 53,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent KF Niccolum

Wysyłka do 48 godzin, 1-2 dni

Opis produktu
 

Uczulenie na nikiel jest jedną z najczęściej występujących alergii kontaktowych. Nikiel powszechnie wykorzystywany jest m.in. w
produkcji biżuterii, dlatego też objawy alergii na nikiel obejmują najczęściej zmiany skórne występujące po kontakcie alergenu z
powierzchnią ciała.

NIDIESQU ORIGINAL (niebieski), balsam barierowy 200 ml posiada w swoim składzie składniki naturalne oraz Chitathione.
Otrzymywana ona jest według opatentowanej technologii, która tworzy niewidzialną barierę zapobiegającą przedostawaniu się jonów
metali w głąb skóry. W ten sposób chroni skórę całego ciała przed zmianami chorobowymi i występowaniem alergii.

Bezpieczny dla kobiet w ciąży, odpowiedni dla skóry atopowej.

CO WYRÓŻNIA BALSAM NIDIESQUE ORIGINAL:

* Stworzony z myślą o osobach, które mają skórę wrażliwą i skłonna do alergii.
* Balsamo lekkiej nawilżającej konsystencji.
* Zawiera łagodną substancję zapachową.
* Nie zawiera parabenów.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA NIDIESQUE:

* Chroni przed zmianami chorobowymi i występowaniem alergii
* Pełni funkcje barierowe w miejscu aplikacji
* Pozwala na swobodne korzystanie z przedmiotów zawierających w składzie nikiel, ograniczając ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej
* Chroni przed wysuszeniem, przywracając skórze odpowiedni poziom nawilżenia.

Skład INCI:
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Woda (Aqua,)Izosterynian Methyloheptylu (Methylheptyl Isostearate),
Gliceryna (Glycerin),Masło shea (Butyrospermum parkii),
Stearynian Glicerolu (Glyceryl Stearate SE), Polyglyceryl-6 Behenate,
Izoheksadekan (Isohexadecane), Alkohol cetylowy i stearylowy (Cetearyl Alcohol), Chitosan Glutathionamide, Panthenol (D-panthenol),
Sok z liści aloesu (Aloe Barbadenis Leaf Extract), Caprylic/Capric Triglyceride,
Polyglyceryl-6 Behenate, Biosaccharide gum-1, Kwas mlekowy (Lactic Acid),
Tocopheryl Acetate, Kwasy Izostearynowy (Isostearic Acid), Glikol propylenowy (propylene glycol), Sodium Levuulinate,Glyceryl
caprylate,
Sodium anisate, Benzoesan sodu (Sodium Benzoate), Sorbinian Potasu (Potassium Sorbate), Parfum.

KF Niccolum to polski producent kosmetyków, które maja za zadanie chronić przed alergią kontaktową, ze szczególnym
uwzględnieniem alergii niklowej. Spółka została założona w maju 2015 roku.Kosmetyki te posiadają wysoką skuteczność działania, co
zostało potwierdzone w badaniach. Badania zostały przeprowadzone na grupie osób z potwierdzoną badaniami lekarskimi alergią
niklową. Kosmetyki te są całkowicie nietoksycznych i bezpiecznych dla organizmu człowieka. Ich zadaniem jest wzmocnienie naturalnej
bariery ochronnej organizmu.

Producent:
KF Niccolum sp. z o.o.
Ludwika Rydygiera 8
01-793 Warszawa
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