KREM DO STÓP prodiab przeznaczony jest do pielęgnacji suchej skóry stóp skłonnej do rogowacenia
i pękania. Krem doskonale nawilża i uelastycznia naskórek stóp, zapobiegając jego przesuszeniu i łuszczeniu
się. Przywraca naturalną gładkość i sprężystość skóry. Jego nawilżająco – ochronne działanie wynika
z unikalnego połączenia mocznika, ekstraktu z ruszczyka, mikrosrebra oraz witaminy E.
Mocznik 10% (Urea) - kluczowy składnik KREMU DO STÓP prodiab, jest również jednym z głównych
składników naturalnego czynnika nawilżającego skórę (NMF - Natural Moisturizing Factor), który odpowiada
za odpowiednie nawodnienie warstwy rogowej naskórka. Sprawia, że skóra jest gładka i miękka. Działanie
mocznika polega na zwiększeniu przepuszczalności warstwy rogowej, ułatwiając wnikanie wody oraz
składników aktywnych w głąb naskórka. Dzięki zdolności zatrzymywania wody w naskórku, skóra staje się
bardziej miękka i lepiej nawilżona.
Ekstrakt z korzenia ruszczyka ma działanie łagodzące i kojące, utrzymuje naskórek w dobrej kondycji,
poprawia koloryt skóry.
Ochronne działanie KREMU DO STÓP prodiab wynika między innymi z zastosowania srebra (Silver),
rozdrobnionego do wielkości mikrocząsteczek. Srebro znane jest z właściwości antybakteryjnych. Mikrosrebro
zawarte w kremie pomaga chronić wrażliwą skórę stóp narażoną na mikrourazy i otarcia, przyczynia się do
poprawy jej kondycji oraz przywrócenia naturalnego kolorytu.
Witamina E zapewnia ochronę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, chroni warstwę lipidową
naskórka przed utlenieniem i degradacją. Witamina E wbudowuje się w warstwy naskórka, zapewniając
poprawę elastyczności skóry. Wykazuje działanie nawilżające, wygładzające, tym samym zapobiegając
przesuszeniu i łuszczeniu się naskórka. Ponadto, przywraca naturalny koloryt i wygląd skóry.
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Ze względu na odpowiednio dobrany zestaw składników aktywnych oraz właściwości nawilżająco-ochronne,
KREM DO STÓP prodiab jest szczególnie polecany do pielęgnacji skóry stóp u diabetyków.
Sposób użycia: Krem nanieść na czyste i suche stopy, raz lub dwa razy na dobę. Po naniesieniu delikatnie
wmasować i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Warunki przechowywania: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze
5-25oC, w sposób niedostępny dla dzieci.
Warunki bezpiecznego stosowania: W przypadku nadwrażliwości, preparat należy odstawić i zasięgnąć
porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Unikać zanieczyszczenia oczu. Nie stosować na uszkodzoną skórę i rany. Stosowanie podczas ciąży i karmienia
piersią - zasięgnąć porady lekarza.
Przeciwwskazania do stosowania: ostre stany zapalne skóry wymagające leczenia farmakologicznego oraz
stwierdzona alergia lub nadwrażliwość na którykolwiek ze składników kremu.
Składniki/Ingredients: AQUA, UREA, GLYCERIN, ETHYLHEXYL STEARATE, PARAFFINUM LIQUIDUM, CETEARYL
ALCOHOL, OLIVE OIL PEG-7 ESTERS, POLYACRYLAMIDE, OLEYL ERUCATE, 1,2-HEXANEDIOL, C13-14 ISOPARAFFIN,
DIMETHICONE, TOCOPHERYL ACETATE, RUSCUS ACULEATUS ROOT EXTRACT, LAURETH-7, LACTIC ACID, PARFUM,
SODIUM HYDROXIDE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, SILVER, TOCOPHEROL, HYDROGENATED
PALM GLYCERIDES CITRATE.
Zawartość netto: 100 g ℮

Producent:
BIOTON S.A.
ul. Starościńska 5
02-516 Warszawa
Macierzysz, ul. Poznańska 12
05-850 Ożarów Mazowiecki
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