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PHARMACERIS E EMOTOPIC Hydro-micelarny szampon
kojący 250 ml
 

cena: 36,08 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra, włosy

Działanie łagodzące, myjące, nawilżające

Opakowanie 250 ml

Postać Szampon

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

Sposób aplikacji na skórę, na włosy

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:
Polecany do częstego mycia wrażliwej, suchej i skłonnej do podrażnień skóry głowy. Rekomendowany dla osób z tendencją do alergii,
świądu, łupieżu, dotkniętych problemem AZS oraz nadreaktywnością na drażniące środki myjące i nietolerancję na SLS i SLES
(laurylosiarczan sodu i forma etoksylowana). Wyjątkowo łagodna receptura bez siarczanów, zapobiega ryzyku powstawania podrażnień i
reakcji uczuleniowych. Rekomendowany dla dzieci i dorosłych bez ograniczeń wiekowych.

Działanie:
Minimalistyczna formuła szamponu oparta na ultra-łagodnej bazie myjącej, o wodno-micelarnej strukturze- łagodzi dolegliwości suchej
skóry głowy i odczynów alergicznych tj.: świąd, zaczerwienienie, miejscowe stany zapalne, łuszczenie, wynikających z nietolerancji SLS i
SLES. Receptura na bazie olejów konopnego i canola, o wysokiej zawartości nienasyconych kwasów Omega 3,6,9, łagodzi podrażnienia
oraz wspomaga leczenie skóry głowy w przebiegu atopowego zapalenia, także w trakcie i po leczeniu farmakologicznym, między cyklami
zewnętrznej terapii sterydowej. Wzmacnia jej funkcje barierowe, zmniejszając uporczywe oraz nawracające objawy suchości. Zapobiega
nadmiernemu przesuszeniu i tendencji do tworzenia się łupieżu.
Szampon zabezpiecza skórę przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych (mechanicznych i chemicznych).
Wyjątkowo delikatna formuła nie szczypie w oczy, nie obciąża włosów, ułatwia ich rozczesywanie.

Sposób użycia:
NOWORODKI: zaleca się wydozować niewielką ilość szamponu na dłoń, rozcieńczyć z wodą a następnie delikatnie umyć główkę dziecka.
Dokładnie spłukać wodą.
NIEMOWLĘTA, DZIECI I DOROŚLI: nanieść szampon na mokre włosy, następnie umyć całą powierzchnię skóry głowy. Dokładnie spłukać
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wodą. Wyrób przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

EMOLIENT OPRACOWANY POD NADZOREM DERMATOLOGÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEBADANY POD KĄTEM BIOZGODNOŚCI.
FORMUŁA ZAPEWNIA WYSOKI STOPIEŃ TOLERANCJI
WYRÓB MEDYCZNY OPARTY NA NATURALNYCH OLEJACH
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