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Emolium A-Topic, trójaktywna emulsja do kąpieli, emolient,
200 ml
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

EMOLIUM P A-TOPIC TRÓJAKTYWNA EMULSJA DO KĄPIELI - 200 ML

ODPOWIEDNI DLA DZIECI I NIEMOWLĄT OD 1. MIESIĄCA ŻYCIA

Trójaktywna emulsja do kąpieli to preparat do specjalistycznych kąpieli emoliencyjnych dla skóry bardzo suchej, nadwrażliwej i
swędzącej.

Przeciwświądowa pielęgnacja i odżywianie skóry:

Podrażnionej i swędzącej.

Bardzo suchej, szorstkiej i popękanej.

Dzięki bezwodnej formule (84,4% substancji lipidowych) oraz połączeniu opatentowanych substancji aktywnych natychmiast łagodzi
świąd, uzupełnia lipidy warstwy rogowej naskórka oraz długotrwale odbudowuje płaszcz hydrolipidowy skóry.

Działa wielopłaszczyznowo:

Łagodzi nieprzyjemne uczucie świądu i zapobiega jego nawrotom.
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Tworzy aktywną lipidową okluzję.

Hamuje rozwój bakterii na skórze.

Substancje aktywne:

Stimu-Tex® - wosk przygotowany na drodze ekstrakcji z wysłodzin jęczmiennych.

Alchem® - alkohol undecylowy.

Polidokanol - należy do grupy polialkilenowych eterów glikolowych.

Trójglicerydy oleju z kukurydzy - otrzymywane z tłoczonego na zimno oleju z nasion kukurydzy.

Trójglicerydy kwasu kaprylowego i kaprynowego.

Olej macadamia - olej otrzymywany z orzechów Macadamia ternifolia, bogaty w fitoserole i lecytynę.

Masło shea - uzyskiwane z nasion drzewa masłowego Magnifolia.

Olej avocado - uzyskiwany z tłoczonych na zimno dojrzałych owoców avocado.

Olej parafinowy - ciekła parafina, mieszanina stałych węglowodorów nasyconych.

Sposób użycia:

Kąpiel dla dorosłych: Do napełnionej wodą do połowy wanny dodać 30 ml preparatu (1 miarkę). Kąpiel powinna trwać około 15
minut. Następnie delikatnie osuszyć skórę ręcznikiem, bez wycierania.

Kąpiel dla dzieci i niemowląt: Do wypełnionej wodą wanienki dodać 15 ml preparatu (1/2 miarki). Obmyć dziecko wodą, a
następnie delikatnie osuszyć jego skórę ręcznikiem, bez wycierania.

Producent: Sanofi Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa.
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