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EMOLIUM INTENSIVE Olejek do kąpieli 200 ml
 

cena: 26,76 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra

Działanie łagodzące, myjące, natłuszczające,
nawilżające, oczyszczające,
przeciwświądowe

Opakowanie 200 ml

Postać olejek

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania atopowe zapalenie skóry, podrażnienie,
suchość, świąd

Opis produktu
 

Wskazania:
Emolium Intense Olejek do kąpieli jest dermokosmetykiem przeznaczonym do pielęgnacji skóry bardzo suchej, podrażnionej i skłonnej
do alergii. Olejek delikatnie myje, działa nawilżająco i łagodząco na uczucie świądu. Może być stosowany już od 1 miesiąca życia.

Właściwości:
Olejek do kąpieli Emolium Intense zmiękcza i wygłdza naskórek, eliminując tym samym uczucie suchości i wyczuwalnie redukując jej
szorstkość. Tworzy na skórze film lipidowy, który zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry, a regularnie stosowany pozwala
wyeliminować nadmierne łuszczenie i uczucie świądu. Co więcej, delikatnie myje skórę zapewniając jej uczucie czystości i odświeżenia.
Przygotowuje skórę do efektywnej pielęgnacji kosmetykami stworzonymi specjalnie z myślą o skórze bardzo suchej i atopowej. Za
sprawą połączenia delikatnych środków myjących i specjalistycznych składników aktywnych, nie tylko więc doskonale oczyszcza skórę,
ale i działa na nią ochronnie. Zastosowany w nim Cola Lipid BP odpowiada za uzupełnianie niedoborów lipidów w skórze i podnosi jej
odporność na podrażnienia. Oleje macadamia, parafinowy oraz masło Shea działaja na skórę natłuszczająco i tworzą na niej barierę
ochronną. Urea wraz z hialuronianem sodu poprawiaja nawilżenie skóry, zmiękczają ją i uelastyczniają. Z kolei oksydowane trójglicerydy
oleju z kukurydzy odbudowują barierę ochronną naskórka i działają przeciwwświądwo. Produkt hipoalergiczny, przebadany
dermatologicznie i opracowany we współpracy z dermatologami. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne.

Skład:
Aqua, Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parafinum Liquidum, Urea, Macadamia Seed Oil, Glycereth-8 Esters, PEG-40 Hydrogenated
Castor Oil, Cocamidopropyl Betaine, PEG-75 Shea Butter Glycerides, Methylpropanediol, Cocamidopropyl Betaine MEA Chloride, Oxidized
Corn Oil, Sodium Borageamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Butylene Glycol, Betaine, Allantoin, Dipropylene Glycol, Boswellia
Serrata Gum, Sodium Hyaluronate, Dizolidynyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Propylene Glycol, Polyquaternium-7, Disodium EDTA,
Phenoxyehanol, Sodium Benzoate

Stosowanie:
Kąpiel dla dzieci i niemowląt:
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Do wypełnionej wodą wanienki dodaj 15 ml preparatu (1/2 miarki). Po kąpieli delikatnie osusz skórę dziecka ręcznikiem, bez wycierania.
Po kąpieli w ciągu 5 minut koniecznie nałóż na skórę emolient w kremie (Krem, Krem Specjalny lub Emulsja).
Kąpiel dla dorosłych:
Do napełnionej wodą wanny dodaj 30 ml preparatu (1 miarkę). Kąpiel powinna trwać około 15 minut. Następnie delikatnie osusz skórę
ręcznikiem, bez wycierania.Przed użyciem wstrząśnij.
Skóra po kapieli z olejkiem nie wymaga już użycia środków natłuszczających.
Można jednak zastosować odpowiedni emolient celem wzmocnienia efektu pielęgnacyjnego.

Opakowanie:
200 ml
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