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Nivelium MED to specjalistyczny krem dermatologiczny do łagodzenia przebiegu  chorób
skóry: AZS, łuszczyca, egzema.

      

 

  

Nivelium to specjalistyczne preparaty dermatologiczne przeznaczone do pielęgnacji skóry
atopowej (wyjątkowo wrażliwej delikatnej, suchej) i łuszczącej się.

  

Ich działanie ukierunkowane jest na rekonstrukcję naturalnego czynnika nawilżającego NMF
oraz wzmocnienie funkcji odpornościowych skóry.

  

Więcej informacji i możliwość zakupu produktów:   www.nivelium.pl
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Poniżej przedstawiamy linię dermokosmetyków dermatologicznych do pielęgnacji skóry
atopowej i łuszczącej się.

  

{tab=Nivelium med. krem dermatologiczny} Nivelium MED to specjalistyczny krem
dermatologiczny
do łagodzenia przebiegu  chorób skóry: AZS, łuszczyca, egzema.

  

Krem dermatologiczny natłuszcza i tworzy na skórze barierę ochronną, która przeciwdziała
przeznaskórkowej utracie wody. Dzięki temu skutecznie łagodzi dolegliwości podrażnionej skóry
takie jak suchość, świąd, zaczerwienienie czy pękanie naskórka. Sprawia, że skóra staje się
nawilżona, miękka i bardziej elastyczna. Dodatkowo wytworzona na skórze bariera ochronna
zmniejsza podatność skóry na uszkodzenia mechaniczne oraz redukuje swędzenie,
ograniczając drapanie się, dzięki czemu zapobiega wtórnym infekcjom.

  

 

  

 

  

 

  

Właściwości:
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    -  przeznaczony do łagodzenia przebiegu chorób skóry: AZS, łuszczyca, egzema  
    -  nie zawiera konserwantów, barwników i substancji zapachowych  
    -  natłuszcza suchą i szorstką skórę  
    -  redukuje dokuczliwe swędzenie  
    -  łagodzi podrażnienia  

  

Stosowanie:
Do codziennego stosowania na skórę całego ciała.

  

Składniki:
Skoncentrowana receptura.

    
    -  Olej parafinowy Zmiękcza i wygładza skórę. Tworzy warstwę ochronną przed
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, wspomagając odzyskanie funkcji ochronnej skóry.
 
    -  Wazelina biała Działa natłuszczająco i ochronnie. Dzięki właściwościom powlekającym
zapobiega wysuszaniu skóry.   
    -  Kwas hialuronowy Wiąże wodę w naskórku i zabezpiecza przed utratą wody. Wygładza
skórę.   

  

Informacje dodatkowe - ostrzeżenia

  

Wyrób medyczny.
Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu i w
połączeniu z innymi wyrobami na skórę.

Pojemność:
250 ml, 450 ml

  

{tab=Serum punktowe} Serum punktowe - do pielęgnacji skóry atopowej i łuszczącej się.
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     Serum punktowe o żelowej formule intensywnie nawilża skórę nawet do 12 godzin orazskutecznie zabezpiecza ją przed czynnikami zewnętrznymi. Zmniejsza suchość i szorstkość,intensywnie zmiękcza, łagodząc uczucie swędzenia. Regeneruje, przynosi skórze ukojenie orazłagodzi podrażnienia i zaczerwienienia.              Właściwości:      ● do stosowania w miejscach wyjątkowo suchych, szorstkich zaczerwienionych i łuszczącychsię (np. łokcie, kolana, dłonie, twarz)● przyjemny w użyciu, tworzy satynowy film ochronny,● bez efektu tłustej i lepkiej skóry● skutecznie nawilża i chroni - efekt nawilżonej skóry utrzymuje się nawet do 12 godzin● wyraźnie zmiękcza, łagodząc uczucie swędzenia● koi i łagodzi zaczerwienienia  Stosowanie:Systematyczne stosowanie serum punktowego Nivelium sprawia, że nawet wyjątkowoprzesuszona, swędząca, zaczerwieniona, spękana i łuszcząca się skóra staje sięzregenerowana, odpowiednio nawilżona i odżywiona, odczuwalnie wygładzona i bardziejmiękka. Badania potwierdzają, że wygląd i kondycja skóry wyraźnie poprawiają się już po kilkuzastosowaniach.Składniki:        -  Kompleks rekonstruujący NMF Intensywnie nawilża skórę, delikatnie złuszczając iwygładzając skórę       -  Beta-glukan Posiada właściwości immunomodulujące, wzmacnia funkcje odpornościoweskóry       -  Kompleks lipidów Ceramidy, cholesterol, kwasy tłuszczowe, fitosfingozyna      -  Ekstrakt z lilii białej Poprawia stopień nawilżenia, przywracając gładkość i elastyczność      -  D-pantenol Skutecznie koi i łagodzi podrażnienia oraz zaczerwienienia skóry. Jednocześnie wykazuje działanie naprawcze, skutecznie nawilża i chroni.   Badania:        -  97% badanych potwierdza, że serum pozytywnie wpływa na kondycję i stan skóry wmiejscach intensywnie przesuszonych i podrażnionych     -  97% badanych osób zauważyło natychmiastowy efekt nawilżenia skóry      -  100% badanych potwierdza efekt regeneracji i ukojenia skóry już po 10 dniachstosowania     *na podstawie badań dermatologiczno- aplikacyjnych, lipiec 2017r. Wyraźnie zmiękcza,łagodząc uczucie swędzenia{tab=Balsam emoliencyjny}Balsam emoliencyjny - Do pielęgnacji skóry atopowej iłuszczącej się.

    Balsam emoliencyjny w postaci lekkiej emulsji tworzy barierę ochronną na skórze, bezpozostawiania wrażenia tłustej i lepkiej skóry. Balsam intensywnie i długotrwale nawilża skórę,przeciwdziałając jej odwodnieniu i ponownemu pojawieniu się suchości i szorstkości. Wyraźnieją zmiękcza, łagodząc uczucie swędzenia oraz redukuje jej napięcie. Dodatkowo przywracaskórze gładkość i elastyczność, dzięki czemu staje się ona jędrna, miękka i przyjemna wdotyku.           Właściwości:      ● intensywnie nawilża i regeneruje● wyraźnie zmiękcza, łagodząc uczucie swędzenia i napięcia● przywraca gładkość i elastyczność● do codziennego stosowania na skórę całego ciała● nie pozostawia efektu tłustej i lepkiej skóry  Stosowanie:Systematyczne stosowanie balsamu emoliencyjnego Nivelium skutecznie zabezpiecza skóręprzed wysychaniem, rogowaceniem czy pękaniem. Balsam sprawia, że bardzo sucha, szorstkai łuszcząca się skóra szybciej się regeneruje oraz staje się bardziej odporna na czynnikizewnętrzne. Dzięki temu zmniejsza się częstotliwość występowania podrażnień, uczuciaswędzenia czy miejscowych przesuszeń. Efekty odczuwalne są już po kilku zastosowaniach.  Składniki:            -  Kompleks rekonstruujący NMF Intensywnie nawilża skórę, delikatnie złuszczając iwygładzając skórę       -  Masło shea Naturalny emolient dla skóry. Dzięki trójglicerydom, działa naprawczo iochronnie       -  Ekstrakt z lilii białej Poprawia stopień nawilżenia, przywracając gładkość i elastyczność      -  Olej z rokitnika Bogaty w witaminę A i E. Odżywia i regeneruje skórę, działaprzeciwutleniająco i detoksykacyjnie       -  Alantoina Skutecznie regeneruje oraz łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia    Badania:         -  97% badanych potwierdza, że balsam skutecznie redukuje szorstkość skórysprawiając, że staje się miękka     -  97% badanych osób uważa, że balsam wygładza, uelastycznia i ujędrnia skórę      -  87% badanych ocenia, że balsam działa kojąco i łagodząco na podrażnioną skórę    *na podstawie badań dermatologiczno-aplikacyjnych, kwiecień 2016 r.{tab=Szampon w kremie}Szampon w kremie - do pielęgnacji włosów i atopowej orazłuszczącej się skóry głowy.
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     Szampon w kremie skutecznie oczyszcza skórę i włosy z różnego rodzaju zanieczyszczeń orazmartwych komórek naskórka. Dodatkowo poprzez zapewnienie optymalnego nawilżenia skóry,zmniejsza uczucie swędzenia i napięcia, oraz chroni przez ponownym pojawieniem sięsuchości. Szampon łagodzi podrażnienia, a jego kremowa formuła jest delikatna nawet dlaskóry wyjątkowo wrażliwej. Dodatkowo szampon wpływa korzystnie na wygląd i kondycjęwłosów, dzięki czemu stają się miękkie, gładkie i pełne blasku.           Właściwości:      ● oczyszcza skórę głowy i włosy● nawilża i zmiękcza, zmniejszając uczucie swędzenia● redukuje suchość, szorstkość i napięcie● do codziennego stosowania lub zgodnie z potrzebą, nie przetłuszcza włosów● nie zawiera parabenów i silikonów, SLS, SLES i mydła● wyraźna redukcja wszystkich objawów wywołanych suchością skóry już po kilku dniachstosowania  Stosowanie:Systematyczne stosowanie szamponu w kremie Nivelium sprawia, że nawet przesuszona,swędząca, spękana i łuszcząca się skóra staje się zregenerowana, odpowiednio nawilżona iodżywiona. Badania potwierdzają, ze wygląd i kondycja skóry wyraźnie poprawiają się już pokilku zastosowaniach.  Składniki:        -  Kompleks rekonstruujący NMF Intensywnie nawilża skórę, delikatnie złuszczając iwygładzając skórę       -  Ekstrakt z lilii białej Poprawia stopień nawilżenia, przywracając gładkość i elastyczność      -  Olej z rokitnika Bogaty w witaminę A i E. Odżywia i regeneruje skórę, działaprzeciwutleniająco i detoksykacyjnie       -  D-pantenol Skutecznie koi i łagodzi podrażnienia oraz zaczerwienienia skóryjednocześnie wykazuje działanie naprawcze.     Badania:         -  97% badanych potwierdza, że szampon skutecznie poprawia kondycję skóry głowy      -  97% badanych osób zauważyło efekt regeneracji i ukojenia skóry głowy już po 14dniach stosowania     -  89% badanych ocenia, że szampon zmiękcza skórę oraz zmniejsza uczucieswędzenia     *na podstawie badań dermatologiczno - aplikacyjnych, luty 2017r.Nivelium szampon w kremie nagrodzony tytułem „Doskonałość Roku 2017 TwojegoStylu”w kategorii „Pielęgnacja włosów – produkty apteczne".{/tabs}Zapraszamy na stronę produktu i do sklepu www.nivelium.pl
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