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Emolium Dermocare, emulsja do kąpieli, emolient,
natłuszcza, 200 ml
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

NEPENTES

Opis produktu
 

Uwaga krótka data wazności!!!

Data ważności 2023.05.30

EMOLIUM EMULSJA DO KAPIELI OD URODZENIA - 200 ml

 Dermocare

 Właściwości:

Kompletny emolient, który delikatnie myje skóre i zapewnia jej zdrowe funkcjonowanie. Chroni ja i sprawia, ze staje sie mniej
podatna na podraznienia. Dlugotrwale nawilza i natluszcza skóre. Dzieki bogatej, bezwodnej formule (93,9% lipidów) tworzy na
powierzchni skóry aktywna bariere lipidowa o dwukierunkowym dzialaniu: dostarcza w glab naskórka lipidy i zatrzymuje wode w
skórze, chroni skóre przed utrata wody i dzialaniem czynników zewnetrznych.

 Zawarty w emulsji olej macadamia wraz z olejem parafinowym i olejem avocado wzmacniaja naturalna strukture naskórka i
poprawiaja jego elastycznosc. Ograniczaja przeznaskórkowa utrate wody (TEWL). Maslo shea wzmacnia bariere lipidowa,
chroniac przed podraznieniami i szkodliwym dzialaniem czynników zewnetrznych. Trójglicerydy kaprylowo-kaprynowe
uzupelniaja brak lipidów w skórze. Natluszczaja i odbudowuja bariere ochronna naskórka. Olej canola zapobiega suchosci i
chroni skóre przed nadmierna utrata wody z naskórka (TEWL). Lagodzi podraznienia.
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WSKAZANIA:

 codzienna higiena skóry wrażliwej, suchej i sklonnej do podraznien. Odpowiednia do stosowania u dzieci i niemowląt od 1. dnia
życia.

SPOSÓB UZYCIA:

kapiel dla doroslych: do napelnionej woda do polowy wanny dodac 30ml preparatu (1 miarke). Kapiel powinna trwac okolo 15
minut. Nastepnie delikatnie osuszyc skóre recznikiem, bez pocierania;

kapiel dla dzieci i niemowlat: do wypelnionej woda wanienki dodac 15ml preparatu (1/2 miarki). Kapiel powinna trwac okolo 15
minut. Nastepnie delikatnie osuszyc skóre recznikiem, bez pocierania.

SKLADNIKI AKTYWNE:

 olej macadamia, olej parafinowy, olej avocado, maslo shea, trójglicerydy kaprylowo-kaprynowe, olej canola.

Hypoalergiczna formula powstala we wspólpracy z dermatologami

Bez substancji zapachowych, barwników i parabenów.

Posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Producent: Perrigo
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