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Emolium Dermocare, emulsja do kąpieli, emolient,
natłuszcza, 400 ml
 

Cena: 43,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

NEPENTES

Opis produktu
 

Emolium Dermocare, emulsja do kąpieli od 1. dnia życia, 400 ml.
Emulsja do kąpieli od 1. dnia życia – stworzona z myślą o skórze wrażliwej i wymagającej już od pierwszych chwil życia. Wzmacnia i
odbudowuje naturalną, ochronną barierę lipidową skóry. Już po 1. kąpieli pozostawia skórę nawilżoną i miękką w dotyku.

Właściwości:

Emulsja do kąpieli Emolium Dermocare

Odpowiednia już od 1. dnia życia.

Stworzona do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej i skłonnej do alergii.

Zapewnienia skórze odpowiednie nawilżenie i wzmocnienie naturalnej bariery lipidowej.

Przywraca prawidłowe pH skóry.

Zabezpiecza skórę przed wnikaniem substancji drażniących.

Tworzy delikatny, ochronny film na skórze, zabezpieczając ją przed działaniem czynników zewnętrznych.
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Emulsja do kąpieli chroni przed podrażnieniami i łagodzi te, które już powstały.

Zawiera aż 94% emolientów.

Składniki aktywne:

Oleje: macadamia, canola, avocado i masło shea – dopasowują się do fizjologii skóry, przyczyniając się do zwiększenia skuteczności
pielęgnacji. Mają dwukierunkowe działanie nawilżające poprzez utworzenie filmu zabezpieczającego przed podrażnieniami oraz
odbudowę bariery ochronnej.

Trójglicerydy kaprylowo-kaprynowe – uzupełniają lipy w skórze, sprawiając, że jest miękka i wygładzona.

Przeznaczenie:

Codzienna pielęgnacja skóry wrażliwej, suchej i skłonnej do alergii. Od pierwszego dnia życia.

Stosowanie:

Emulsje do kąpieli Emolium Dermocare stosujemy jako środek myjący. Przed użyciem wstrząsnąć. Kąpiel dla niemowląt i dzieci: do
wanienki wypełnionej wodą wlewamy 15 ml preparatu (1/2 miarki). Kąpiel dla dorosłych: do wanny napełnionej do połowy wodą
dodajemy 30 ml preparatu (1 miarka). Kąpiel powinna trwać około 15 minut. Po kąpieli osuszamy skórę ręcznikiem, najlepiej bez
pocierania. Następnie aplikujemy odpowiedni emolient, by ochronić skórę przed ponownym wysuszeniem. Podczas kąpieli z użyciem
tego produktu, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków myjących.

Skład:

Paraffinum Liquidum, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Palmitate, PEG-40 Sorbitan Peroleate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter),
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Canola Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Laureth-7 Citrate, Peg-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate,
Ascorbic Acid, Citric Acid.

Cechy produktu:

Hipoalergiczna.

Przebadana klinicznie i dermatologicznie.

Opracowana we współpracy z pediatrami i dermatologami.

Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Położnych i przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne.

Producent: Perrigo Poland Sp. z o.o.
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