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CETAPHIL PRO Itch Control Emulsja do mycia 295 ml
 

Cena: 46,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 295 ml

Postać -

Producent GALDERMA POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaCETAPHIL PRO Itch Control Emulsja do mycia 295 mlPolecany w przypadku:Skóra atopowa, sucha lub
wrażliwa.Odpowiednia dla niemowląt i dzieci w każdym wieku.DziałanieEmulsja do mycia Cetaphil przeznaczona do codziennego mycia
dzieci ze skórą atopową, suchą lub wrażliwą.Seria Cetaphil PRO Itch Control, to pierwsze preparaty stworzone w oparciu o najnowsze
odkrycia w badaniach nad tymi dolegliwościami.Działanie:Emulsja do mycia Cetaphil skutecznie oczyszcza i chroni skórę dziecka. Jest
to możliwe, dzięki zastosowaniu nowoczesnej metody zabezpieczenia substancji myjących, które są związane w postaci unikatowej
miceli i uwalnia się ich tylko tyle, ile jest potrzebne do oczyszczenia.Dzięki temu Cetaphil PRO Itch Control nie wysusza skóry, jak
tradycyjne środki myjące i nie pozostawia na skórze tłustej nieprzepuszczalnej warstwy, jak większość preparatów dodawanych do
kąpieli.Obecność składników pielęgnujących pomaga zachować właściwe nawilżenie oraz złagodzić swędzenie.Nasza emulsja do mycia
wytwarza delikatną pianę, która łatwo się spłukuje i pozostawia gładką skórę.Dzięki swoim szczególnym właściwościom Cetaphil PRO
Itch Control (dawniej Restoraderm) został nagrodzony przez specjalistów wyróżnieniem Perła Dermatologii Estetycznej 2012 w
kategorii: „Najlepszy preparat wspomagający leczenie dermatologiczne i efekty zabiegów estetycznych” oraz doceniony godłem
Odkrycie 2013 ogólnopolskiego konkursu Laur Klienta.Sposób użyciaEmulsję należy nanieść na wilgotną skórę i masować do uzyskania
piany. Można też dodać niewielką ilość do wanienki podczas kąpieli. Następnie spłukać i osuszyć delikatnie oklepując skórę.Dla
uzyskania najlepszego rezultatu należy następnie zastosować Balsam do nawilżania twarzy i ciała Cetaphil PRO Itch ControlSkładAqua,
Sodium Trideceth Sulfate, Butyrospermum Parkii Butter, Helianthus Annuus Seed Oil, Glycerin, Sodium Lauroamphoacetate, Cocamide
MEA, Sodium Chloride, Allantoin, Arginine, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Disodium EDTA, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride,
1,2-Hexanediol, Methylisothiazolinone, Niacinamide, Potassium Sorbate, Sodium PCA, Tocopheryl Acetate.Hipoalergiczny, bez mydła i
środków zapachowych
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