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ELODERM Balsam nawilżający 400 ml
 

Cena: 33,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 ml

Postać -

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

Balsam nawilżający

Skóra sucha, atopowa, egzema

400 ml

Stworzony dla skóry suchej, atopowej, swędzącej oraz ze skłonnością do alergii i egzemy. Już od 1. dnia życia.
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Codzienne nawilżenie wrażliwej skóry

 

Już od 1. dnia życia

 

Nowa formuła OMEGA 3-6-9 PLUS

 

Duże opakowanie z pompką

 

 

 

 

 

Pielęgnacja wrażliwej skóry

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

 Codzienne nawilżenie dla skóry suchej, atopowej, swędzącej oraz ze skłonnością do alergii i egzemy 

Balsam nawilżający Eloderm to emolient, który redukuje napięcie, swędzenie, łuszczenie i szorstkość skóry. Badania potwierdzają, że
przy systematycznym stosowaniu balsam zapobiega nawrotom suchości skóry.

Dodatkowo pomaga chronić skórę przed nadmierną utratą wody i czynnikami, które mogą  jej zaszkodzić, zapobiegając przy tym
otarciom i odparzeniom.

 

 

Już od 1. dnia życia

 Przygotowany z myślą o najmłodszych 

Składniki zawarte w balsamie nawilżającym Eloderm są przyjazne dla wrażliwej skóry niemowląt, dzieci i dorosłych.

Działanie i bezpieczeństwo składników balsamu zostało potwierdzone w badaniach dermatologicznych pod nadzorem neonatologa –
specjalisty w zakresie zdrowia noworodków.

 

 

Nowa formuła OMEGA 3-6-9- PLUS

 7 olejów dla wrażliwej skóry 

Nowa formuła balsamu Eloderm to połączenie dobroczynnych  olejów, które nawilżają, odżywiają i regenerują skórę dziecka. Dzięki
zawartości OMEGA 3-6-9 PLUS Eloderm skutecznie pielęgnuje skórę oraz zmniejsza jej wrażliwość.
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Duże opakowanie z praktyczną pompką

 Ekonomiczne opakowanie i wygoda stosowania 

Balsam nawilżający w butelce 400 ml to świetne rozwiązanie podczas codziennego używania, ponieważ wystarczy na dłużej niż produkt
w małym opakowaniu. Duże opakowanie wyposażyliśmy też w praktyczną pompkę z klipsem, która pozwala łatwo dozować balsam
i zapobiega jego rozlaniu.

 

 

 Balsam nawilżający

Badania potwierdzają, że już po 1. użyciu:

●

łagodzi uczucie swędzenia i zapobiega drapaniu

●

długotrwale nawilża skórę

●

łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia

●

daje uczucie miękkiej i gładkiej skóry

●

sprawia, że skóra wygląda zdrowo
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Składniki wybrane z myśląo suchej, delikatnej skórze

  

1

Formuła OMEGA 3-6-9 PLUS 

 

kompleks 7 olejów (słonecznikowego, kokosowego, lnianego, awokado, arganowego, makadamia i oliwkowego) o silnych
właściwościach nawilżających, odżywiających oraz regenerujących skórę.

 

2

ALANTOINA i D-PANTENOL 

 

działają łagodząco, regenerująco i kojąco na skórę.

 

3
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MASŁO SHEA 

 

ma właściwości regenerujące.

 

4

WITAMINA E 

 

natłuszcza oraz zapobiega powstawaniu podrażnień.

 

5

TRÓJGLICERYD KAPRYLOWO-KAPRYNOWY 

 

to emolient redukujący swędzenie skóry.

 

6

EMULGATOR CIEKŁOKRYSTALICZNY 
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dzięki budowie lamelarnej (podobnej do budowy skóry) zapewnia długotrwały efekt nawilżenia skóry.

 

7

Ekstrakt z pestek dyni 

 

wzmacnia rzęsy zapobiegając ich wypadaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak stosować balsam Eloderm?

Nanieś cienką warstwę balsamu na czystą, dokładnie osuszoną skórę. Następnie delikatnie wmasuj.
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4,8/5

Średnia ocena użytkowników Ceneo.pl*

Poznaj inne emolienty Eloderm

Żel do mycia 2w1

Skóra sucha, atopowa, egzema 400 ml

 

Emulsja do kąpieli

Skóra sucha, atopowa, egzema 400 ml

 

 

*średnia ocena z 77 opinii dostępnych w serwisie ceneo.pl, stan na dzień 10.08.2021, źródło:
https://www.ceneo.pl/89282310#tab=reviews

PRODUCENT Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
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Galeria
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