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EMOLIUM DERMOCARE Emulsja do kąpieli 200 ml
 

cena: 26,04 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra

Działanie łagodzące, myjące, natłuszczające,
nawilżające, ochronne, oczyszczające,
odżywcze, przeciwalergiczne, wzmacniające

Opakowanie 200 ml

Postać emulsja

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania alergia, podrażnienie, suchość, uczulenie

Opis produktu
 

Wskazania:
Emolium Dermocare - Emulsja do kąpieli jest dermokosmetykiem pielęgnacyjnym przeznaczonym do skóry wrażliwej, suchej i skłonnej
do alergii. Zapewnia skórze nawilżenie i jak najlepszą ochronę poprzez odbudowę i wzmocnienie naturalnej bariery lipidowej. Nadaje się
do stosowania już od 1. dnia życia.

Właściwości:
Emulsja do kąpieli Emolium Dermocare zawiera w swym składzie aż 4 biomimetyczne oleje: canola, macadamia, avocado oraz masło
shea. Doskonale dopasowują się one do fizjologii skóry podnosząc tym samym skuteczność pielęgnacji. Wykazują dwukierunkowe
działanie nawilżające - poprzez film zabezpieczający przed podrażnieniami oraz odbudowę bariery ochronnej. Trójglicerydy kaprylowo-
kaprynowe wystepujące w emulsji uzupełniają zaś lipidy w skórze sprawiając, ze staje się ona miękka i wygładzona. Wzmacniają także
naturalną barierę ochronną naskórka. Emulsja do kapieli Emolium Dermocare sprawia, że skóra odzyskuje prawidłowe pH oraz jest
zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych. Jej bariera ochronna zostaje wzmocniona i odbudowana. Emulsja działa też
nawilżająco i łagodzi podrażnienia. Wyraźnie poprawia natłuszczenie i nawilżenie skóry poprawiając jej kondycję. Preparat
rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Położnych i Polskie Towarzystwo Pediatryczne o hipoalergicznej formule. Przebadany
dermatologicznie i klinicznie.

Skład:
Paraffinum Liquidum, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Palmitate, PEG-40 Sorbitan Peroleate, Butyrospermum Parkiii Butter,
Macadamia Integrifolia Seed Oil, Canola Oil, Persea Gratissima Oil, Laureth-7 Citrate, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic
Acid, Citric Acisd, Aqua, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate

Stosowanie:
Przed użyciem wstrząśnij.
Kąpiel niemowląt i dzieci: do wanienki wypełnionej wodą do wysokości bioder dziecka wlej 15 ml preparatu (1/2 miarki).
Kąpiel dla dorsłych: do wanny napełnionej do połowy wodą wlej 30 ml preparatu (1 miarka).
Podczas kąpieli nie musisz stosować dodatkowych środków myjących.
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Opakowanie:
200 ml
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