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Emolium, szampon nawilżający, skóra sucha wrażliwa, 400
ml
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Emolium Dermocare szampon nawilżający - 400 ml
Szampon nawilżający Emolium to kompletny emolient zalecany do codziennej higieny i pielęgnacji włosów oraz skóry głowy:
wrażliwej, suchej i skłonnej do podrażnień.Dzięki specjalnie dobranej formule zawierającej delikatne środki myjące i substancje
odżywcze może być stosowany codziennie bez ryzyka przesuszania włosów i skóry głowy.

Wskazania:

Do codziennej pielęgnacji skóry głowy przeznaczony do skóry swędzącej, podrażnionej, wrażliwej, suchej.

 Jest odpowiednia do pielęgnacji skóry głowy dzieci i niemowląt.

Można stosować od 1. miesiąca życia.

Działanie:

Łagodnie myje, nie naruszając płaszcza hydrolipidowego naskórka.

Nawilża skórę głowy, przez co widocznie eliminuje jej łuszczenie.
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Przywraca prawidłowe pH skóry.

Już po pierwszym użyciu zmniejsza uczucie swędzenia.

Regeneruje włosy.

Ma dobry wpływ na włosy nawet w przypadku tych bardzo wysuszonych i zniszczonych.

Włosy po wysuszeniu są przyjemne w dotyku i bardziej elastyczne.

Składniki aktywne:

Kompleks NMF, mocznik i betaina - zapewniają wielokierunkowe i długotrwałe nawilżenie oraz ograniczają utratę wody z
naskórka.

Polidocanol - łagodzi uczucie swędzenia suchej, podrażnionej skóry.

Aminokwasy - regenerują, wzmacniają i nawilżają włosy sprawiając, że stają się elastyczne i mocniejsze.

Stosowanie:

Dokładnie zmoczyć włosy i skórę głowy. Nanieść niewielką ilość preparatu na dłonie i delikatnie rozprowadzić na skórze głowy i całej
długości włosów. Spłukać wodą.

Skład:

Aqua, Lauryl Glucoside, Decyl Glucoside, Panthenol, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoyl Alaninate, Betaine, Aloe Barbadensis Leaf
Juice, Laureth-9, Propylene Glycol, Sucrose Cocoate, Sodium PCA, Urea, Allantoin, Lactic Acid, Glutamic Acid, Lysine, Glycine,
Polyquaternium-7, Glucose, Gluconolactone, Citric Acid, Parfum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Decyl Alcohol, Pantolactone.

Ważne:

Nie zawiera soli i siarczanów: SLES, SLS, sodium chloride.

Od 1. Miesiąca życia.

Wysoki stopień tolerancji dla skóry.

Przebadany Dermatologicznie.

Opracowany we współpracy z Dermatologami.

Hypoalergiczna formuła.

Producent: Sanofi -Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.
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