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nivelium 

balsam emoliencyjny 

 do pielęgnacji skóry atopowej  

 łuszczącej się 

 

lekka formuła emulsji - bez efektu tłustej skóry 

hipoalergiczny 

 bez parabenów oraz silikonów. 

 

 

Także dla dzieci 3+  

180 ml 

 

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.  

Podstawą receptury Nivelium jest kompleks substancji rekonstruujących naturalny czynnik 

nawilżający NMF, złożony z aminokwasów, mocznika, α-hydroksykwasów (AHA) i ich soli oraz 

pyrolidonowego kwasu karboksylowego (PCA). Zapewnia on intensywne nawilżenie skóry, nie 

dopuszczając do przeznaskórkowej utraty wody, dzięki czemu zapobiega odwodnieniu skóry i 

ponownemu pojawieniu się nadmiernej suchości. Dodatkowo mocznik i α-hydroksykwasy działają 

keratolitycznie, dzięki czemu delikatnie złuszczają i wygładzają powierzchnię skóry.  

Receptura Nivelium została wzbogacona skoncentrowanymi składnikami o działaniu wzmacniającym 

funkcje odpornościowe skóry oraz potęgującymi działanie każdego z preparatów.  

 

nivelium balsam emoliencyjny, specjalistyczny preparat dermatologiczny przeznaczony do pielęgnacji 

skóry atopowej i łuszczącej się. Skoncentrowana formuła lekkiej emulsji tworzy barierę ochronną, nie 

pozostawia wrażenia tłustej i lepkiej skóry. Balsam intensywnie i długotrwale nawilża skórę, 

przeciwdziałając jej odwodnieniu i ponownemu pojawieniu się suchości i szorstkości. Wyraźnie ją 

zmiękcza, łagodząc uczucie swędzenia oraz redukuje jej napięcie. Dodatkowo przywraca skórze 

gładkość i elastyczność, dzięki czemu staje się ona jędrna, miękka i przyjemna w dotyku.  

Systematyczne stosowanie balsamu emoliencyjnego Nivelium skutecznie zabezpiecza skórę przed 

wysychaniem, rogowaceniem czy pękaniem, Balsam sprawia, że bardzo sucha, szorstka i łuszcząca się 

skóra szybciej się regeneruje oraz staje się bardziej odporna na czynniki zewnętrzne. Dzięki temu 

także zmniejsza się częstotliwość występowania podrażnień, uczucia swędzenia czy miejscowych 

przesuszeń. Efekty odczuwalne są już po kilku zastosowaniach.  

 

 



Treść oznakowania opakowania zewnętrznego   09.01.2018 
 

 

Nivelium balsam emoliencyjny, oprócz intensywnie nawilżającego kompleksu rekonstruującego NMF, 

stanowiącego podstawę formulacji, zawiera składniki o działaniu wzmacniającym funkcje 

odpornościowe skóry. Masło shea, będące doskonałym emolientem dla skóry, dzięki zawartości 

triglicerydów, działa naprawczo i poprawia funkcjonowanie naturalnej bariery ochronnej skóry, a 

wraz z ekstraktem z lilii białej poprawiają jej stopień nawilżenia, przywracają gładkość i elastyczność. 

Bogaty w witaminę A i E olej z rokitnika odżywia i regeneruje skórę, działa przeciwutleniająco i 

detoksykacyjnie, stanowiąc ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Alantoina 

skutecznie regeneruje, a także łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. 

Produkt hipoalergiczny, tj. opracowany w celu zminimalizowania ryzyka reakcji alergicznych. 

 

 

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie 

chłodzić, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 

 

Ingredients/Składniki: Aqua, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Ethylhexanoate, Glycerin, 

Polyacrylamide/ Hydrogenated Polydecene/ Laureth-7, Glyceryl Stearate Citrate, Butyrospermum 

Parkii Butter Extract , Propylene Glycol/ Sodium PCA/ Glucose/ Urea/ Glutamic Acid/ Lysine/ Glycine/ 

Lactic Acid/ Allantoin, Sesamum Indicum Seed Oil/ Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Glycerin/ 

Lilium Candidum Bulb Extract, Petrolatum, Phenoxyethanol/ Ethylhexylglycerin, Cera Alba, Acrylates/ 

C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, BHA. 

 

Dermokosmetyk 

Przebadane dermatologicznie. 

Nr partii:  

Najlepiej zużyć przed końcem:  
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