ECOSPA.pl
Prowitamina B5 - D-pantenol 75%
https://ecospa.pl/produkt/prowitamina-b5-d-pantenol-75

Wariant

Cena netto

Cena brutto

100 ml

30.00 zł

36.90 zł

30 ml

11.30 zł

13.90 zł

50 ml

16.91 zł

20.80 zł

500 ml

130.00 zł

159.90 zł

Prowitamina B5 - D-pantenol 75% - Przyspieszenie gojenia, nawilżenie skóry

Składniki INCI/Ingredients: D-Panthenol
D-pantenol w sklepie ECOSPA.pl to prowitamina, która znana jest zarówno w kosmetyce, jak i
farmakologii. Ma udowodnione działanie nawilżające, łagodzące podrażnienia, ale także
przeciwzapalne. Sprawdzi się przy pielęgnacji suchej, wymagającej skóry. Pomaga leczyć drobne
rany (skaleczenia, otarcia, pęcherze) i stymuluje procesy regeneracyjne. Żel z 5% D-pantenolem jest
silnym preparatem o działaniu przeciwzapalnym, łagodzącym.
D-pantenol stosować należy przede wszystkim w przypadku suchej, podrażnionej skóry oraz
zniszczonych włosów czy problemów z płytką paznokci. Sprawdza się w przypadku pielęgnacji skóry
wrażliwej. Doskonale działa na rozmaite, drobne zranienia, zadrapania, pęcherze czy oparzenia.
Zalecane dozowanie:

do 5%.
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Właściwości kosmetyczne d-pantenolu:

D-pantenol, czyli prowitamina B5, ma silne działanie nawilżające, zarówno w przypadku włosów (
pobudza wzrost włosów, wzmacnia i wygładza strukturę włosa), jak i skóry. Świetnie wpływa
na regenerację skóry, jednocześnie działając przeciwzapalnie, dzięki czemu może być stosowany
na rozmaite ranki i oparzenia; dodatkowo łagodzi ból i zaczerwienienie. Uodparnia skórę czy
włosy na czynniki zewnętrzne. Wzmacnia płytkę paznokcia, jednocześnie zwiększając jej
nawodnienie.
Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie w kosmetykach łagodzących oparzenia, po opalaniu – kremach,
lotionach, serum itd. Serum z d-pantenolem w połączeniu z maską algową peel-off świetnie
ukoi, złagodzi i nawilża skórę poparzoną.
Sprawdza się przy produkcji kremów po goleniu oraz kosmetyków przeznaczonych dla
cery wrażliwej i suchej.
Może być stosowany w formulacjach dla każdego rodzaju skóry – trądzikowej, dojrzałej,
suchej, naczyniowej, wrażliwej. Służy jako dodatek do maseczek, kremów, serum, pianek
myjących, żeli, toników itd.
Jest świetnym dodatkiem do kosmetyków do pielęgnacji włosów – wcierek, odżywek,
mgiełek, masek, szamponów.
Z uwagi na właściwości regeneracyjne sprawdza się w odżywkach do paznokci.
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