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nivelium
serum punktowe
do pielęgnacji skóry atopowej
łuszczącej się

bezbarwny żel - bez efektu tłustej skóry
hipoalergiczny
bez parabenów, silikonów oraz parafiny
także dla dzieci 3+
50 ml
Nivelium to specjalistyczne preparaty dermatologiczne przeznaczone do pielęgnacji skóry atopowej
(wyjątkowo wrażliwej, delikatnej i 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). Zastosowany kompleks składników zapewnia intensywne nawilżenie
skóry, nie dopuszczając do przeznaskórkowej utraty wody, dzięki czemu zapobiega odwodnieniu skóry
i ponownemu pojawieniu się suchości. Dodatkowo mocznik i α-hydroksykwasy działają keratolitycznie,
dzięki czemu delikatnie złuszczają i wygładzają jej powierzchnię.
Receptura Nivelium została wzbogacona skoncentrowanymi składnikami o działaniu wzmacniającym
funkcje odpornościowe skóry oraz potęgującymi działanie każdego z preparatów.

Nivelium serum punktowe, specjalistyczny preparat dermatologiczny przeznaczony do pielęgnacji
skóry atopowej i łuszczącej się. Skoncentrowana formuła bezbarwnego żelu intensywnie nawilża skórę
nawet do 12 godzin, skutecznie przeciwdziałając jej odwodnieniu. Wyraźnie zmiękcza skórę, łagodząc
uczucie swędzenia oraz redukuje jej suchość, szorstkość i napięcie. Regeneruje spękaną i łuszczącą się
skórę, przynosi ukojenie oraz łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. Dodatkowo tworzy satynowy film
ochronny, dzięki czemu skóra staje się bardziej odporna na działanie czynników zewnętrznych. Nie
pozostawia wrażenia tłustej i lepkiej skóry.
Systematyczne stosowanie serum punktowego Nivelium sprawia, że nawet przesuszona, swędząca,
zaczerwieniona, piekąca, spękana i łuszcząca się skóra, staje się zregenerowana, nawilżona, odżywiona,
odczuwalnie wygładzona i bardziej miękka. Badania dermatologiczne potwierdzają, że wygląd i
kondycja skóry wyraźnie poprawiają się już po kilku zastosowaniach.

Nivelium serum punktowe, oprócz intensywnie nawilżającego kompleksu rekonstruującego NMF,
stanowiącego podstawę formulacji, zawiera składniki o działaniu wzmacniającym funkcje
odpornościowe skóry.
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Beta-glukan w istotny sposób zmniejsza suchość skóry i uczucie swędzenia. Działając
immunomodulująco i antyoksydacyjnie chroni skórę przed negatywnym wpływem czynników
zewnętrznych oraz wystąpieniem podrażnienia i zaczerwienienia.

Dodatkowo skoncentrowany kompleks lipidów (m.in. ceramidów, cholesterolu, kwasów tłuszczowych
i fitosfingozyny) uzupełnia braki w cemencie międzykomórkowym, przez co wyraźnie odbudowuje
warstwę hydro-lipidową podrażnionej i uszkodzonej skóry. D-pantenol skutecznie regeneruje, łagodzi
podrażnienia i zaczerwieniania, a nawilżający ekstrakt z białej lilii zmiękcza, wygładza skórę oraz
zwiększa jej elastyczność.
Produkt hipoalergiczny, tj. opracowany w celu zminimalizowania ryzyka reakcji alergicznej.
Produkt nie zawiera parafiny, silikonów i parabenów, w tym dozwolonych do stosowania w
kosmetykach.
Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie
chłodzić, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Ingredients/Składniki: Aqua, Glycerin, Butylene Glycol, Ceramide NP/Ceramide AP/Ceramide
EOP/Phytosphingosine/Cholesterol/Sodium Lauroyl Lactylate/Carbomer/Xanthan Gum, Polysorbate
80, Panthenol, Glycerin/Propanediol/Phenoxyethanol/Beta-Glucan/Ethylhexylglycerin, Propylene
Glycol/Sodium PCA/Glucose/Urea/Glutamic Acid/Lysine/Glycine/Lactic Acid/Allantoin, PEG-4
Rapeseedamide, Isohexadecane, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin/Lilium Candidum Bulb
Extract, Phenoxyethanol/Ethylheksylglycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium
Hydroxide, Disodium EDTA.
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