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ATOPERAL BABY PLUS emulsja do ciała 400 ml
 

Cena: 37,80 PLN

Opis słownikowy

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

ATOPERAL BABY PLUS emulsja do ciała 400 ml

 

Atoperal Baby Plus linia kosmetyków stworzona we współpracy z dermatologami, przeznaczona do codziennego mycia i pielęgnacji
suchej, wrażliwej i atopowej skóry dzieci i niemowląt. Dzięki specjalnie wyselekcjonowanym składnikom zapewnia kompleksową
i profesjonalną pielęgnację delikatnej i wrażliwej skóry dziecka.

Stosowanie produktów z linii Atoperal Baby Plus zapewnia kompleksowe działanie istotne dla wrażliwej skóry dziecka: zmywanie
alergenów, nawilżanie i natłuszczanie, ochronę, stymulację i odbudowę naturalnej bariery hydrolipidowej skóry, znoszenie świądu,
łagodzenie i zapobieganie podrażnieniom.

Produkty Atoperal Baby Plus zostały przebadane dermatologicznie, nie zawierają alergenów, parabenów oraz sztucznych barwników.  

 

Wskazania

Atoperal® Baby Plus Emulsja do ciała przeznaczona jest do codziennej pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej i atopowej dzieci i niemowląt.
 

Polecana przy pieluszkowym zapaleniu skóry.
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Działanie

Specjalnie opracowana receptura, wzbogacona starannie wyselekcjonowanymi składnikami zapewnia profesjonalną pielęgnację skóry
dziecka. Emulsja zawiera specjalnie dobrane składniki nawilżające i łagodzące podrażnienia. Doskonale nawilża oraz nie narusza
naturalnej bariery ochronnej skóry dziecka.

Olej macadamia – delikatnie natłuszcza i wygładza skórę oraz łagodzi podrażnienia;

Gliceryna – działa nawilżająco, wygładza naskórek oraz znacznie poprawia jego elastyczność;

Prowitamina B5 i alantoina – łagodzi podrażnienia;

D-panthenol – łagodzi podrażnienia oraz przyśpiesza regenerację naskórka;

 

Sposób użycia

Niewielką ilość emulsji Atoperal® Baby Plus nanieść na dokładnie oczyszczoną i osuszoną skórę, rozprowadzić dłonią do całkowitego
wchłonięcia. Emulsję należy stosować kilka razy dziennie w zależności od potrzeby. Zaleca się stosowanie emulsji z innymi preparatami
z linii Atoperal® Baby Plus: emulsją do kąpieli, pianką do mycia, kremem oraz szamponem.
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