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Emolium Dermocare, krem barierowy, emolient, AZS, 40 ml
 

Cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

NEPENTES

Opis produktu
 

Emolium Dermocare krem barierowy - 40 ml
Krem barierowy Emolium to kompletny emolient do pielęgnacji i ochrony wrażliwej, suchej, skłonnej do podrażnień skóry rąk i innych
okolic ciała.

Wskazania:

Codzienna ochrona skóry wrażliwej, suchej, skłonnej do podrażnień, a także zmian atopowych i wyprysku kontaktowego.

Szczególnie zalecana osobom narażonym na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, takich jak detergenty, środki
drażniące i uczulające oraz wiatr, mróz i suche powietrze.

Działanie:

Długotrwale wzmacnia i poprawia odporność skóry na działanie substancji drażniących.

Chroni przed wpływem czynników zewnętrznych, regeneruje naskórek i sprawia, że staje się mniej podatny na pęknięcia i
podrażnienia.

Dzięki przebadanym pod względem skuteczności i bezpieczeństwa substancjom aktywnym równolegle odtwarza ochronną
barierę lipidową skóry.
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Zapewnia ochronę skóry narażonej na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, takich jak detergenty, chemikalia,
mróz, wiatr, przesuszone powietrze.

Odpowiedni do pielęgnacji skóry dzieci.

Składniki aktywne:

Fomblin - intensywnie wspomaga regenerację naskórek, tworząc delikatny film ochronny.

Betaphroline i alantoina - łagodzą podrażnienia skóry powstałe w wyniku kontaktu ze środkami drażniącymi.

Olej canola - dostarcza lipidy i chroni przed nadmierną utratą wody z naskórka, zapobiegając suchości skóry oraz zapewnia
długotrwałe nawilżenie.

Stosowanie:

Nanieść cienką warstwę kremu i delikatnie rozprowadzić na skórze. Stosować minimum dwa razy dziennie. Doskonale się wchłania, nie
pozostawiając nieprzyjemnego uczucia nadmiernej tłustości.

Skład:

Aqua, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Isopropyl Palmitate, Polyperfluoromethylisopropyl Ether, Paraffinum Liquidum, Stearic Acid,
Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate SE, Cyclopentasiloxane, VP/Eicosene Copolymer, Canola Oil, Polysorbate 60,
Cyclohexasiloxane, Butylene Glycol, Tephrosia Purpurea Seed Extract, Allantoin, Hydroxypropyl Starch Phosphate, Phenoxyethanol,
Butylparaben, Propylparaben, Ethylparaben, Methylparaben, Triethanolamine, Disodium EDTA, PEG-8, Tocopherol, Ascorbic Acid,
Ascorbyl Palmitate, Citric Acid.

Ważne:

Od 3 roku życia.

Hipoalergiczny

Przebadany Dermatologicznie

Opracowany we współpracy z Dermatologami

Producent: SANOFI-AVENTIS, Lubelska 52, Rzeszów.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.drogeriakrokus.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

