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EMOLIUM DERMOCARE Krem barierowy 40 ml
 

cena: 15,95 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra, twarz

Działanie łagodzące, natłuszczające, nawilżające,
odżywcze, regenerujące

Opakowanie 40 ml

Postać krem

Producent NEPENTES S.A.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania alergia, atopowe zapalenie skóry, egzema,
nadwrażliwość, suchość, uczulenie

Opis produktu
 

Wskazania:
Emolium Dermocare Krem barierowy został opracowany specjalnie z myślą o potrzebach skóry wrażliwej i atopowej oraz narażonej na
urazy lub działanie substancji drażniących, a przez to skłonnej do wyprysku kontaktowego. Nadaje się do stosowania zarówno przez
osoby dorosłe jak i dzieci od 3. roku życia.

Właściwości:
Krem barierowy Emolium Dermocare wzmacnia barierę ochronną skóry. Działa nawilżająco pozostawiając na skórze delikatną warstwę
ochronną bez jej nadmiernego obciążania. Zabezpiecza skórę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych oraz substancji
drażniących. Wspomaga też regenerację naskórka poprawiając wygląd i kondycję skóry. Regularnie stosowany działa wygładzająco,
przeciwdziała złuszczaniu i pękaniu naskórka. Wykorzystany w nim składnik o nazwie fomblin intensywnie wspiera regenerację naskórka
generując delikatny film ochronny. Betaphroline i alantoina działają łagodząco na podrażnienia, a olej canola dostarcza lipidy i chroni
przed nadmierną utratą wody zapewniając długotrwałe nawlżenie. Krem przynosi ulgę podrażnionej skórze juz po 1. aplikacji. Doskonale
się wchłania i nie pozostawia nieprzyjemnego uczucia nadmiernej tłustości. Niweluje objawy podrażnień i sprawia, że skóra jest ukojona,
miękka i gładka w dotyku. Kosmetyk hipoalergiczny i przebadany dermatologicznie. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo
Pediatryczne.

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

Stosowanie:
Nanieś cienką warstwę kremu i delikatnie rozprowadź na skórze. Stosuj minimum 2 razy dziennie.
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Opakowanie:
40 ml
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