
PROSPECT

CREMĂ CICATRIZANTĂ

INGREDIENTE: -
cool cetostearilic, Unt de Shea, Lanolină, Ulei 
de Cătină, Ulei de Alun, extract hidroalcoolic 
Aloe vera, Ceară de albine, Extract de Gălbene-
le,Transcutol P, Octildodecanol, Ulei de Lavan-
dă, Alantoină, Vitamina A, Vitamina C, Vita-
mina E, Euxyl® PE 9010.

MOD DE UTILIZARE: Crema se aplică pe pielea cu-
-

turi) în strat subțire, până la refacerea totală a 
tegumentului, de 3-4 ori/zi.

EFECTE: Crema ajută atât la reducerea cicatrici-

după expunerea la radiațiile ultraviolete sau la 
fototerapie, cât și la ameliorarea mucoaselor iri-
tate, a rănilor, arsurilor și a excoriaţiilor ușoare.

CARACTERISTICI: Produsul are în compoziție sub-
stanțe active din extracte de plante (Aloe, Găl-
benele, Cătină, Lavandă) combinate cu vitamine 
(C/din extract de măceșe, A și E) și alantoină. 
Crema este ușor de administrat datorită texturii 

și a celui de Alun. 
Alantoina este o componentă de origine vege-
tală extrasă din rădăcina și frunzele de Tătănea-

factor de regenerare, revitalizare, pentru calma-
-

tă chiar pentru pielea cea mai sensibilă. 
Uleiul de Cătină (Hippophae rhamnoides oil) 
este bogat în vitamine liposolubile (mai ales în 
vitaminele A și E), ceea ce îi determină propri-
etățile excelente de regenerator al pielii, în mod 
special al celei uscate, ameliorarea arsurilor (in-
clusiv cele solare), eczeme, ulcerații rezultate în 
urma radiațiilor, zgârieturi, tăieturi, degerături. 
Uleiul de Lavandă  (Lavandula angustifolia oil) 
este folosit pentru ameliorarea iritaţiilor sau ră-

și rege-
nerarea  celulară, având proprietăţi antiseptice 
și cicatrizante. 
Untul de Shea (Butyrospermum parkii butter) 
conține  acizi grași și alte substanțe bioactive, 

-
coferoli, alantoină și vitaminele A și E, ceea ce 
îi conferă calităţi de protecţie a pielii împotriva 
acţiunii dăunătoare a razelor solare, a agresiuni-
lor chimice și a iritaţiilor și de vindecare a leziunilor, 

Stimulează sinteza de colagen și are și efect an-
tibacterian. 
Uleiul de Alun (Corylus avellana nut oil) are 
drept componenți de bază acizii palmitic, stearic, 
oleic, linoleic și linolenic, alături de care se gă-
sesc: beta-caroten, vitaminele B, C, E, PP, A și 



  eleip nî roșu ebraosba es nulA ed luielU .nagnam
chiar și atunci cand bariera hidro-lipidică este 

-
tritiv, hidratează, regenerează și calmează  pie-
lea iritată. 
Uleiul de Jojoba (Simmondsia chinensis oil) 
conţine o cantitate însemnată de polifenoli, din-
tre care taninul conferă senzaţia de uscat după 
aplicarea pe piele. Are structură asemănătoare cu 
sebumul, cu care se amestecă, formând un strat 
non-ocluziv, care lasă pielea să respire. Este un 
bun emolient, regenerator, hidratant, nutritiv și 
calmant al pielii. Uleiul de Jojoba este potrivit 
pentru orice tip de piele, chiar și pentru cel cu 
probleme și, de asemenea, activează metabolis-
mul elastinei, menţinând elasticitatea pielii ș -
ind util în cazul iritaţiilor cutanate și a eczemelor. 
Vitaminele A, E și C sunt esenţiale pentru în-
treţinerea și refacerea pielii, au acţiune fotopro-
tectoare și antioxidantă. Vitamina C contribuie 
la sinteza colagenului, iar vitamina A stimulează 
producerea acestuia. Vitaminele A, C și E sunt 
antioxidante, protejând celulele pielii împotriva 
degenerării cauzate de radicalii liberi. 
Extractul de Aloe vera (Aloe barbadensis) pro-
tejează pielea pe timpul expunerii la soare, cal-
mează pielea iritată și o hrănește. El conține po-
lizaharide, în special galactoză, care accelerează 
refacerea țesutului deteriorat. 
Extractul de Gălbenele
este un bun cicatrizant, calmant, antibacterian 
și antifungic.

ATENŢIONĂRI:
A nu se folosi  pentru uz intern!  A se folosi cu
prudență de persoanele cu alergii la parfumuri 
și uleiuri esențiale. În cazul femeilor însărcinate 
sau care alăptează, administrarea se face numai 
sub supravegherea medicului. A se evita contac-
tul cu ochii. A se întrerupe utilizarea produsului 

nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. 
A se feri de îngheț. A se păstra la temperaturi 
de 6°C- 25°C, în  ambalajul original, ferit de lu-
mină și căldură.  
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