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EMOLIUM DERMOCARE Oliwka do ciała 175 ml
 

cena: 26,67 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra

Działanie kojące, łagodzące, myjące, natłuszczające,
nawilżające

Opakowanie 175 ml

Postać oliwka

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania alergia, atopowe zapalenie skóry, drażliwość,
podrażnienie, suchość, uczulenie,
zaczerwienienie

Opis produktu
 

Wskazania:
Emolium Dermocare Oliwka do ciała to dermokosmetyk przeznaczony do pielęgnacji wrażliwej, suchej i skłonnej do alergii skóry dzieci i
niemowląt już od 1. dnia życia. Oliwka działa na skórę zmiekczająco i natłuszczająco. Uelastycznia naskórek i utrzymuje ochronny film
lipidowy. Tym samym zapewnia skórze ochronę i pielęgnację.

Właściwości:
Oliwka do ciała Emolium Dermocare stanowi wyjątkowe połączenie olejów i składników nawilżających, dzięki czemu na długo zapewnia
skórze miękkość i gładkość. Oliwka zawiera biomimetyczny olej macadamia, który doskonale dopasowuje się do fizjologii skóry tym
samy zwiększając skutecznośc pielęgnacji. Intensywnie nawilża poprzez tworzenie filmu przeciwdziałającego podrażnieniom oraz
poprzez odbudowę bariery ochronnej naskórka. Z kolei zastosowane w Oliwce trójglicerydy z oleju kukurydzy działają łagodząco na
uczucie świądu. Wzmacniają tez barierę ochronną. Natomiast kwasy omega 3 i 6 podnoszą odporność skóry na podrażnienia,
jednocześnie redukując jej szorstkość. Oliwka szybko się wchłania i nie pozostawia na skórze lepkiej warstwy. Zmniejsza łuszczenie się
skóry, niweluje świąd, zmiękcza i uelastycznia. Preparat hipoalergiczny, testowany dermatologicznie i rekomendowany przez Polskie
Towarzystwo Położnych oraz Polskie Towarzystwo Pediatryczne.

Skład:
Paraffinum Liquidum, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated polydecene, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Olus Oil, Oxidized Corn
Oil, Camelina Sativa Oil, Tocopherol (mixed), Beta-Sustosterol, Squalene, Parfum, Citric Acid

Stosowanie:
Niewielką ilość oliwki delikatnie rozprowadź na skórze dziecka. Następnie łagodnie wmasuj, zaczynając od stóp. Stosuj po każdej kąpieli
oraz przy masażu.
Oliwka przeznaczona jest do stosowania na całej powierzchni ciała.
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Opakowanie:
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