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PHARMACERIS E EMOTOPIC Balsam nawilżająco-
natłuszczający 190ml
 

cena: 32,51 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra

Działanie natłuszczające, nawilżające

Opakowanie 190 ml

Postać balsam

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania atopowe zapalenie skóry, podrażnienie,
suchość

Opis produktu
 

Seria EMOTOPIC to innowacyjne emolienty, oparte na naturalnych olejach, wykazujące wysoką skuteczność w łagodzeniu dolegliwości
suchej skóry i towarzyszących jej objawów: świądu, pieczenia, zaczerwienienia. Przywracają naturalną barierę naskórka, zapobiegając
nawrotom suchości oraz objawów atopowego zapalenia skóry (AZS).

Wskazania:
Wskazany do codziennego stosowania w celu zapobiegania objawom atopowego zapalenia skóry (AZS) takim jak: suchość skóry,
podrażnienia, zaczerwienia. Polecany równiez dla suchej i wrażliwej skóry, z tendencją do nawrotów suchości i nadwrażliwości na
czynniki zewnętrzne: mróz, wiatr, suche powietrze, substancje drażniące, odzież. Rekomendowany dla dzieci i dorosłych bez ograniczeń
wiekowych.

Działanie:
Balsam wspomaga utrzymanie prawidłowej kondycji i funkcjonowania naskórka od 1. dnia życia. Formuła na bazie naturalnych olejów
zapewnia skórze przesuszonej niezbędne działanie nawilżająco- natłuszczające, przywracając jej prawidłową równowagę wodno-
lipidową. Balsam zapobiega suchości i łuszczeniu naskórka oraz chroni przed nawracającymi objawami przesuszenia. Emolientowa
formuła balsamu tworzy na powierzchni skóry "naturalną tarczę ochronną"przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.
Łagodzi i koi podrażnienia oraz zmniejsza nieprzyjemne uczucie napięcia skóry. Formuła balsamu szybko się wchłania, nie
pozostawiając na skórze i ubraniach tłustego filmu.

Sposób użycia:
Nanieść balsam na oczyszczoną i osuszoną skórę ciała. Do codziennego stosowania, 1-2 razy dziennie.
Wyrób przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

Pojemność opakowania: 190 ml
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WYRÓB MEDYCZNY OPARTY NA NATURALNYCH OLEJACH
FORMUŁA ZAPEWNIA WYSOKI STOPIEŃ TOLERANCJI
EMOLIENT OPRACOWANY POD NADZOREM DERMATOLOGÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEBADANY POD KĄTEM BIOZGODNOŚCI
BEZ PARABENÓW, BARWNIKÓW, SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH.
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