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Diabetegen, krem, 40 g
Cena: 114,39 pln
Opis słownikowy
Producent

Genoscope

Rejestracja

Kosmetyk

Opis produktu
Opis
Opis
DIABETEGEN to dermokosmetyk nowej generacji wspomagający regenerację tkankową. Ze względu na wysoką zawartość laktoferyny,
laktoperoksydazy i srebra koloidalnego doskonale oczyszcza podłoże oraz reguluje środowisko bakteriostatyczne. Duża zawartość
czynników wzrostu stymuluje powstawanie nowej tkanki. Obecność Srebra koloidalnego działa silnie baktriobójczo. Dodatkowe składniki
jak Alantoina, Panthenol oraz witamina E wspomagają proces gojenia oraz łagodzą zmiany zapalne.
Skład według INCI
AQUA, PENTHYLENE GLYCOL, GLYCERYL STEARATE, COLOSTRUM BOVINUM, CETEARYL ALCOHOLE, CETYLPALMITATE,
PANTHENOL, OCTYLSTEARATE, DECYL OLEATE, GLYCERIN, TOCOPHERYL ACETATE, CETEARETH-20, CETEARETH-12, MACADAMIA
TERNIFOLIA SEED OIL, HIALURONIAN SODU, TRIETHANOLAMINE, ALLANTOIN, CARBOMER, SOLUBLE COLLAGEN, C.I. 77820 (srebro)
Właściwości
Wspomaga gojenie ran (angiogeneza) i regenerację tkanek skóry
Przywraca skórze prawidłowy odczyn (odbudowuje barierę ochronną skóry)
pH kremu wynosi 5,78 (obniżone pH; wpływa na zminimalizowanie ryzyka infekcji)
Działa bakteriostatycznie i antygrzybiczo
Łagodzi podrażnienia
Zmniejsza uczucie swędzenia skóry
Hamuje proces rogowacenia naskórka
Nie zawiera antybiotyków, kortyzonu, substancji zapachowych, barwników
Ulega szybkiemu wchłanianiu
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Przeznaczenie
Zespół stopy cukrzycowej, owrzodzenia (w tym owrzodzenia troficzne podudzia), odleżyny, zmiany pooparzeniowe, zmiany grzybicze,
inne trudno gojące się rany.
Stosowanie
Przed nałożeniem kremu, skórę należy przygotować, myjąc w letniej, bieżącej wodzie (temp. ok. 37°C) z dodatkiem łagodnego mydła (np.
szarego). Nie należy długo moczyć. Po umyciu, skórę należy osuszać delikatnie, dotykając ręcznikiem bez pocierania. Po umyciu i
dokładnym osuszeniu skóry, ze szczególnym uwzględnieniem trudno dostępnych miejsc (np. przestrzeni między palcami), należy
nałożyć cienką warstwę kremu i delikatnie wklepać lub wmasować. Stosować co najmniej dwa razy dziennie – rano i wieczorem.
Produkt działa najskuteczniej, przy równoczesnym przyjmowaniu suplementów diety zawierających Colostrum (np. preparaty
suplementacyjne firmy Genoscope: Colostrum Alpha, Colostrum Immune, Colostrum Hypo).
Nie stosować na błony śluzowe. Chronić przed dostaniem się do oczu.
Nie stosować w przypadku występowania alergii na którykolwiek ze składników.
Uwagi
Produkt nie jest lekiem. Jego stosowanie nie zwalnia z terapii zaleconejprzez lekarza.
Produkt zgłoszony do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach.
Produkt przebadany dermatologicznie.
Produkt nietestowany na zwierzętach.
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