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Allerco Med żel myjący do twarzy i ciała 200ml
 

Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

PHARMENA

Opis produktu
 

Allerco MED żel do twarzy i ciała - 200 ml
Żel myjący allerco łagodnie myje i właściwie pielęgnuje skórę suchą, wrażliwą, atopową, skłonną do podrażnień i alergii.

Żel jest produktem o niskim potencjale alergizującym.

Stanowi unikalne połączenie molekuły Regen7 z łagodnymi substancjami myjącymi i specjalnie dobranymi składnikami
pielęgnacyjno -ochronnymi.

Molekuła Regen7 pozytywnie wpływa na stan i wygląd skóry oraz chroni przed powstawaniem podrażnień.

Żel działa łagodząco i ma właściwości emoliencyjne - nawilża, zmiękcza i wygładza naskórek.

Baza żelu oparta na delikatnych i naturalnych środkach myjących, które nie naruszają bariery hydrolipidowej naskórka i
zapewniają skórze odpowiednie pH.

Właściwości składników aktywnych:

Molekuła Regen7 - fizjologiczna substancja czynna pochodzenia witaminowego, która pozytywnie wpływa na stan i wygląd
skóry i włosów oraz chroni ją przed powstawaniem podrażnień.

Emolienty - nawilżają, zmiękczają i wygładzają skórę. Działają ochronnie na naturalną warstwę lipidową naskórka.
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Witamina E i gliceryna - podwyższają zdolność do utrzymywania prawidłowej wilgotności skóry oraz poprawiają jej
elastyczność.

Wyciąg z lnu - nawilża skórę oraz chroni ją przed nadmierną utratą wody.

Biolin - prebiotyk pochodzenia naturalnego, który utrzymuje prawidłową równowagę flory bakteryjnej skóry.

Sposób użycia:

Nanieść szampon na mokre włosy i starannie masuj do uzyskania piany. Następnie dokładnie spłucz wodą. Produkt
przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji włosów i skóry głowy.

Skład: 

Aqua, Coco-Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Inulin*, Sodium Cocoyl Amino Acids, Glyceryl
Oleate, 1,2-Hexanediol, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Methyl Niacinamide Chloride, Linum Usitatissimum Seed Extract, Hexylene Glycol,
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Lactic Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Tocopherol, Hydrogenated Palm
Glycerides Citrate.

Ważne:

Odpowiedni dla każdej grupy wiekowej.

Polecany dla dzieci i niemowląt.

Dystrybutor: Pharmena SA
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