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Pharmaceris E Emotopic, emulsja do kąpieli, sucha skóra,
AZS, 400 ml
 

Cena: 48,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Irena Eris

Opis produktu
 

Pharmaceris E Emotopic emulsja do kąpieli do codziennego stosowania - 400
ml

WZMACNIA NATURALNĄ BARIERĘ OCHRONNĄ SKÓRY SUCHEJ I ATOPOWEJ

Wskazania:

Emulsja zalecana jest do codziennej kąpieli w celu zapobiegania objawom atopowego zapalenia skóry (AZS) takim jak:
suchość skóry, podrażnienia, zaczerwienienia oraz innym objawom towarzyszącym reakcjom alergicznym.

Emulsja polecana jest również dla skóry delikatnej i wrażliwej, z tendencją do nadmiernej suchości.

Bez ograniczeń wiekowych.

Nie wymaga stosowania dodatkowego środka myjącego.

Działanie:

Preparat przeznaczony jest do przygotowania codziennych kąpieli emoliencyjnych. W połączeniu z wodą, tworzy delikatną,
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mleczną, nawilżającą emulsję myjącą.

Skutecznie oczyszcza ciało z zanieczyszczeń wspomagając utrzymania prawidłowej kondycji i funkcjonowania naskórka od
1. dnia życia.

Bogata formuła emulsji, oparta na unikalnym połączeniu oleju konopnego, canola i sojowego, przywraca naturalną barierę
ochronną skóry, redukując suchość, świąd i podrażnienia, a także nadmierną wrażliwość na działanie czynników
zewnętrznych.

Zapobiega utracie wody z naskórka (TEWL), długotrwale nawilża i natłuszcza skórę.

Specjalnie dobrane składniki pozwalają na uzupełnienie niedoborów lipidów w skórze zapewniając naturalną ochronę przed
podrażnieniami dodatkowo wzmacniając jej funkcje obronne wobec szkodliwych czynników z zewnątrz.

Stosowanie:

Noworodki i niemowlęta do 6 m.ż.:

Do wypełnionej wodą dziecięcej wanienki wlać 1-2 nakrętki emulsji.

Preparat, w połączeniu z wodą tworzy delikatną, mleczną emulsję.

Temperatura wody powinna wynosić nie więcej niż 37°C.

Delikatnie umyć ciało i główkę dziecka mleczną wodą.

Nie ma konieczności spłukiwania.

Następnie skórę delikatnie osuszyć ręcznikiem, unikając pocierania.

Podczas kąpieli należy zachować ostrożność, ponieważ emulsja pozostawia na powierzchni wanienki śliską powłokę.

Dzieci i dorośli:

Do wanny wypełnionej wodą, wlać 4 nakrętki emulsji.

Pozostałe instrukcje jak powyżej.

Skład:

Emolienty: Olej konopny, Olej canola, Olej sojowy, Olej para?- nowy i inne, Substancje pomocnicze, Środki powierzchniowo czynne.

Ważne:

Wyrób hypoalergiczny.

Testowano alergologicznie.

Wyrób medyczny opracowany pod nadzorem dermatologów dziecięcych oraz przebadany pod kątem biozgodności.

Producent: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, ul. Armii Krajowej 12, Piaseczno.
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