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DERMEDIC BABY OLEJEK DO KĄPIELI 400 ML
 

Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Dermedic

Opis produktu
 

DERMEDIC LINUM BABY  

OLEJEK DO KĄPIELI OD 1 MIESIĄCA 

400ML
 

Regeneruje i zmiękcza skórę. Skutecznie pielęgnuje skórę skłonną do spękań i zapaleń. Olejek eliminuje uczucie dyskomfortu napiętej
skóry poprawiając jej elastyczność. Delikatnie oczyszcza skórę nie naruszając jej płaszcza hydrolipidowego dzięki zastosowaniu
odpowiedniej kompozycji składników myjących. Nie pozostawia tłustego filmu. Jest łatwy do zmycia z wanny.

Zawarty w składzie olej lniany w kompozycji z witaminą E ma pozytywny wpływ na gojenie ran. Kompozycja olejów działa
natłuszczająco tworząc warstwę okluzyjną chroniącą przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz uporczywym
świądem skóry.

Wskazania: do codziennej higieny i pielęgnacji skóry suchej, bardzo suchej, skłonnej do alergii; dla do kąpieli emoliacyjnych dla dzieci z
problemem nadmiernej suchości skóry, AZS oraz łuszczycą; szczególnie polecany do pielęgnacji skóry atopowej. Do stosowania od 1.
miesiąca życia.

Sposób użycia: kąpiel emoliacyjna: w zależności od poziomu suchości skóry stosować mniej lub bardziej skoncentrowane stężenie
olejku wodzie do stworzenia emulsji:
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od 1. miesiąca życia: stosować 1 nakrętkę (6ml) na 5 litrów wody,

od 3. roku życia: stosować 1 nakrętkę (6ml) na 30 litrów wody,

skóra odwodniona, bardzo sucha: stosować 2 nakrętki (12ml) na 35 litrów wody,

skóra podrażniona z AZS: stosować 3 nakrętki (18ml) na 15 litrów wody,

skóra ze stanem zapalnym AZS: stosować 3 nakrętki (18ml) na 10 litrów wody.

Kąpiel powinna trwać ok. 15 minut w temperaturze zbliżonej do 37°C. Po kąpieli delikatnie osuszyć skórę ręcznikiem, bez pocierania.
Przed użyciem wstrząsnąć.

W stanach zaostrzonych występujących np. na stopach czy dłoniach można stosować kąpiele emoliacyjne miejscowo, tworząc emulsję
według pierwszej, z podanych powyżej, proporcji.

Składniki aktywne: olej lniany z zawartymi w nim NNKT omega-3, omega-6, omega-9, olej mineralny, witamina E.

Produkt hypoalergiczny.

Nie zawiera mydła, barwników, parabenów.

Zawiera naturalny konserwant ECOCERT.

Posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka.
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