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EMOLIUM DIABETIX Regenerujący krem do stóp 100 ml
 

cena: 21,60 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała stopy

Działanie kojące, łagodzące, nawilżające, odżywcze

Opakowanie 100 ml

Postać krem

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

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

Opis produktu
 

Wskazania:
Krem wskazany do pielęgnacji pięt skłonnych do pękania oraz do skóry suchej, spierzchniętej, piekącej, kłującej, skłonnej do podrażnień,
również wymagającej skóry stóp diabetyków.

Właściwości: 
Regenerujący krem do stóp Emolium Diabetix został stworzony specjalnie z myślą o codziennej pielęgnacji wymagającej i suchej skóry
stóp, odpowiedni dla diabetyków. Zawarte w nim emolienty działają zarówno na powierzchni, jak i w naskórku.Natłuszczają ją i
regenerują tworząc na jej powierzchni warstwę ochronną która znacznie ogranicza parowanie wody i powoduje zatrzymanie jej w
komórkach. Krem odbudowuje warstwę lipidową naskórka, wygładza i nawilża skłonną do pękania skórę pięt przynosząc
natychmiastową ulgę. Dodatkowo wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, zabezpieczając ją przed podrażnieniami.

Nawilża
Odżywia skórę
Redukuje pęknięcia
Wzmacnia odporność skóry na podrażnienia
Zaawansowana formuła preparatu została opracowana we współpracy z dermatologami i diabetologami.
Produkt jest hypoalergiczny, opracowany aby zminimalizować ryzyko powstania reakcji alergicznych

Skład:
Kompleks Hydra10, złożony z 10 składników nawilżających, w tym Urea i Aloe Vera, przywraca długotrwałe nawilżenie i wygładzenie.
10 witamin: A, E, C, B1, B2, B5, B6, B12, PP oraz Benfotiamina odżywiają wymagającą skórę diabetyka.
Prebiotyk Biolin pomaga odbudować naturalną barierę ochronną skóry, zwiększając jej odporność i łagodząc podrażnienia.

Stosowanie: 
Nanieść na umytą i dokładnie osuszoną skórę stóp. Dzięki odpowiedniej konsystencji doskonale rozprowadza się na skórze i szybko
wchłania, nie pozostawiając uczucia lepkości.
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