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CUTIS MINI derm EMULSJA micelarna emulsja 200 ml
 

Cena: 32,51 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać emulsja do kąp.

Producent DERMAPROFIL SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaCUTIS MINI derm EMULSJA micelarna emulsja 200 mlod pierwszych dni życiado ciała i włosówskóra zdrowa, delikatna i
wrażliwaskóra sucha, podrażniona, alergiczna, atopowa, z objawami egzemyDziałanie

EMULSJA micelarna CUTIS MINI derm to emolient trzeciej generacji – aktywny emolient – stworzony z myślą o codziennym myciu lub
kąpieli skóry i włosów dziecka już od pierwszych dni życia. Specjalnie opracowana, niskopieniąca formuła, bogata w składniki aktywne o
udowodnionym działaniu dedykowana jest delikatnej i wrażliwej skórze oraz włosom, szczególnie skórze suchej, podrażnionej,
alergicznej i atopowej.

Optymalna zawartość naturalnego oleju z konopi siewnych oraz ekstraktu z błękitnej stokrotki i nagietka lekarskiego #℣佐⌡⌀漀琀爀稀礀洀礀眀愀渀攀最漀
poprzez macerację kwiatów w oleju słonecznikowym#℣䍐⌡⌀Ⰰ 眀猀瀀漀洀愀最愀樁Ԁ 眀 瀀爀愀眀椀搁䈀漀眀礀洀 爀漀稀眀漀樀甀Ⰰ 漀搁簀礀眀椀愀樁Ԁ 椀 猀琀愀渀漀眀椁Ԁ 漀挀栀爀漀渁ᤀ 搀氀愀 猀欀爀礀
zdrowej. W przypadku skóry suchej, podrażnionej, alergicznej i atopowej wyraźnie koją i łagodzą towarzyszące objawy, takie jak:
suchość, szorstkość, napięcie, zaczerwienienie, swędzenie i pieczenie oraz zapobiegają ich nawrotom.

Zawarty w składzie Lamesoft PO 65, który jest połączeniem niezwykle łagodnej substancji myjącej z naturalnym lipidem stanowi idealną
ochronę dla skóry oraz zapewnia jej intensywne i długotrwałe nawilżenie. Czy wiesz, że ten „biolipid” występuje w mazi płodowej?

Specjalnie ustabilizowany poziom pH, wynoszący 5,5 stanowi tarczę ochronną przed wpływem czynników zewnętrznych.

Wysoka zawartość składników pochodzenia naturalnego pozwala skórze oddychać nie zaburzając jej naturalnych procesów.

Obecność miceli „przyciąga” oraz pochłania zanieczyszczenia, nie naruszając naturalnej bariery ochronnej skóry. Dzięki temu emulsja
delikatnie, ale zarazem dokładnie oczyszcza skórę bez konieczności pocierania, co ma szczególne znaczenie w przypadku skóry
atopowej.

Sposób użyciaNiewielką ilość emulsji rozprowadzić na mokrą skórę i/lub włosy, a następnie spłukać. W przypadku kąpieli, dodać do
wody i energicznie zamieszać. Zaleca się stosować do codziennego mycia lub kąpieli.SkładSkładniki aktywne:Naturalny olej z konopi
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siewnych, ekstrakt z błękitnej stokrotki, olej z nagietka lekarskiego, Lamesoft PO 65, olej słonecznikowy, gliceryna, witamina
EOPRACOWANO W OPARCIU O STANDARDY MEDYCZNETESTOWANO DERMATOLOGICZNIE I ALERGOLOGICZNIEUNIKALNY
SKŁADODPOWIEDNI DLA WEGANok. 98% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGOWYPRODUKOWANO W POLSCE
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