50 g
Diosmina Hesperydyna Ruszczyk kolczasty
Kasztanowiec D-pantenol
uszczelnia i wzmacnia kruche naczynka
chroni naczynka przed pękaniem
zmniejsza widoczność „pajączków”
UVA/UVB (SPF 15)
Problemy skóry naczynkowej
Cechą charakterystyczną tzw. skóry naczynkowej jest
kruchość naczynek krwionośnych i ich wrażliwość na
różne czynniki jak np. składniki żywności lub czynniki atmosferyczne (wahania temperatury, ekspozycja na mróz
i wiatr, długotrwałe lub zbyt intensywne opalanie).
Pękanie naczynek może być również związane ze zmianami w gospodarce hormonalnej organizmu, z czynnikami emocjonalnymi lub zmianami w fizjologicznym
funkcjonowaniu organizmu (układ pokarmowy, układ
krążenia).
Czym jest Niverosin krem
Niverosin to specjalistyczny preparat przeznaczony do kompleksowej pielęgnacji skóry z problemami
naczynkowymi. Dzięki kompozycji 5 aktywnych składników krem wspomaga skórę ze skłonnością do występowania „pajączków”, przebarwień, drobnych zasinień,
a filtr SPF 15 chroni skórę przed działaniem promieni
słonecznych (UVA/UVB).

Jak działa Niverosin krem
Krem Niverosin przyczynia się do poprawy stanu i wyglądu skóry dotkniętej defektami dermokosmetycznymi, takimi jak miejscowe zaczerwienienie spowodowane osłabieniem i pękaniem ścian niewielkich naczynek
skórnych.
Systematyczna pielęgnacja za pomocą kremu Niverosin
wspomaga utrzymanie prawidłowych funkcji fizjologicznych skóry oraz zachowanie odpowiedniego napięcia
i elastyczności naczyń występujących w jej powierzchniowych warstwach. Dzięki temu Niverosin zmniejsza
widoczność tzw. „pajączków” oraz chroni skórę przed
ich powstawaniem. Delikatny masaż skóry z użyciem
kremu zawierającego optymalne połączenie składników
aktywnych, wywiera korzystny wpływ na powierzchniową mikrocyrkulację skóry, przywracając jej równomierny
koloryt i zdrowy wygląd.
Działanie składników aktywnych
Zmikronizowana diosmina i hesperydyna należą do
grupy flawonoidów, które wywierają działanie ochronne
na małe naczynka krwionośne, wzmacniając ich odporność na uszkodzenia mechaniczne. Hesperydyna zaliczana jest do grupy bioflawonoidów nazywanych witaminą
P. Wspomaga szczelność naczynek poprzez hamowanie
działania hialuronidazy.
Zawarty w preparacie wyciąg z kasztanowca (Aesculus
hippocastanum) wpływa korzystnie na elastyczność
i szczelność ścianek naczynek, redukując efekt zaczerwienienia i miejscowe przebarwienia skóry. Wspomaga
utrzymanie dobrej kondycji sieci naczyń włosowatych
znajdujących się pod naskórkiem, niwelując opuchliznę
i obrzęk.

Zastosowany w preparacie wyciąg z ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus) zawiera saponozydy, w tym
ruskogeninę wzmacniającą ściany drobnych naczynek
poprzez inhibicję aktywności enzymatycznej elastazy.
Dzięki temu krem wspomaga kondycję skóry i stymuluje
jej powierzchniową mikrocyrkulację.
Dodatkowo D-pantenol działa kojąco, nadając skórze
miękkość, elastyczność i odpowiedni poziom nawilżenia. Krem likwiduje wrażenie ściągnięcia skóry, zapewniając odczucie komfortu i kompleksowej pielęgnacji.
Prowadzi do złagodzenia podrażnień delikatnej tzw.
skóry naczynkowej, zapobiegając jej wysuszeniu i stymulując jej naturalną regenerację.

Ingredients/Składniki:
Aqua, Isopropyl Palmitate, Caprylic/ Capric Triglyceride,
Ethylhexyl Methoxycinnamate/ BHT, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Octocrylene, Cetearyl Ethylhexanoate,
Octylododecanol, Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, Glycerin/ Ruscus Aculeatus Root Extract, Glycerin,
Diosmine, Propylene Glycol/ Aesculus Hippocastanum
Extract, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Phenoxyethanol/ Caprylyl Glycol, Panthenol, Hesperidin, Polyacrylamide/ Hydrogenated Polydecene/ Laureth -7,
Hydroxyethylcellulose, Parfum, D-limonene, Linalool,
Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl Ionone.

Sposób użycia:
Delikatnie wmasować niewielką ilość kremu w skórę
dotkniętą problemami naczynkowymi. Preparat należy
stosować dwa razy dziennie lub w zależności od indywidualnych potrzeb. Krem przeznaczony do pielęgnacji
skóry całego ciała, również grubszych partii skóry z problemami naczynkowymi np. skóry nóg.

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Przebadany dermatologicznie.
W przypadku wystąpienia uczulenia na którykolwiek
ze składników preparatu lub wystąpienia podrażnienia
skóry, zaleca się natychmiast przerwać stosowanie
kremu.
Ostrzeżenia:
Tylko do użytku zewnętrznego.
Unikać kontaktu z oczami i uszkodzoną skórą.
W razie dostania się preparatu do oczu, natychmiast
spłukać wodą.
Nie stosować po upływie terminu trwałości.
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Producent:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151

