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PHARMACERIS E EMOTOPIC Szampon nawilżający w piance
200ml
 

cena: 33,52 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra, włosy

Działanie myjące, nawilżające

Opakowanie 200 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, świąd, zaczerwienienie

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 codziennego mycia suchej i wrażliwej skóry głowy dzieci od 1. dnia życia. Zapobiega objawom atopowego zapalenia skóry
(AZS) takim jak: suchość skóry, podrażnienia, zaczerwienienia oraz objawom towarzyszącym reakcjom alergicznym. Rekomendowany
do stosowania w przebiegu atopowego zapalenia skóry, nasilonej suchości z tendencją do świądu, łuszczenia i stanów zapalnych.
Wyjątkowo łagodna receptura nie wywołuje szczypania oczu, a dzięki bąbelkowej formule uatrakcyjnia czas kąpieli. Rekomendowany dla
dzieci i dorosłych bez ograniczeń wiekowych.

Działanie:
Szampon w formie ultra-łagodnej pianki, dokładnie i delikatnie oczyszcza skórę głowy i włosy z zanieczyszczeń. Recptura zapewnia
optymalne nawilżenie skóry głowy, tworząc naturalną osłonę przed podrażnieniami oraz nadmiernym przesuszeniem i łuszczeniem.
Szampon koi i łagodzi skórę głowy, niweluje uczucie swędzenia i minimalizuje ryzyko nawrotu suchości. Formulacja zmniejsza
podatność skóry do nadwrażliwości na czynniki zewnętrzne zapobiegając łuszczeniu, swędzeniu i miejscowym stanom zapalnym.
Wyjątkowo łagodna baza myjąca nie szczypie w oczy. Szampon nie obciąża włosów i ułatwia ich rozczesywanie. Piankowa forma
szamponu sprawia dzieciom radość z kąpieli i mycia włosów, łagodząc dolegliwości towarzyszące zmianom skórnym.

Sposób użycia:
NOWORODKI:
zaleca się stosować 1 dozę szamponu (jedno naciśnięcie pompki) na główke dziecka. Delikatnie umyć, a następnie spłukać czystą wodą.

NIEMOWLĘTA, DZIECI I DOROŚLI:
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nanieść kilka doz szamponu na mokre włosy, następnie umyć całą powierzchnię skóry głowy. Dokładnie spłukać czystą wodą.

WYRÓB PRZEZNACZONY TYLKO DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO
EMOLIENT OPRACOWANY POD NADZOREM DERMATOLOGÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEBADANY POD KĄTEM BIOZGODNOŚCI
WYRÓB MEDYCZNY OD WYSOKIEJ TOLERANCJI OD 1.DNIA ŻYCIA
BEZ PARABENÓW, BARWNIKÓW, SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH, STERYDÓW, SLS, SLES, MYDŁA
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