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ELODERM Krem aktywny 75 ml
 

Cena: 18,45 PLN

Opis słownikowy

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

OpisELODERM Krem aktywny 75 mlProdukty z serii ELODERM to linia nowoczesnych emolientów przeznaczonych do pielęgnacji skóry
nadmiernie suchej, swędzącej i nadwrażliwej na czynniki zewnętrzne. Ważnym warunkiem pielęgnacji skóry suchej jest unikanie
czynników zaostrzających suchość i stosowanie odpowiednich preparatów przeznaczonych do mycia i pielęgnacji o działaniu
nawilżającym i natłuszczającym.Preparaty z linii ELODERM przeznaczone do pielęgnacji twarzy i ciała to preparaty emoliencyjne, które
dogłębnie nawilżają i natłuszczają nadmiernie suchą skórę łagodząc podrażnienia i odczucie świądu. Dzięki bogatemu kompleksowi
składników aktywnych nie tylko pielęgnują, ale również wspomagają odbudowę naturalnej bariery ochronnej naskórka. Zapewniają
zdrowy wygląd i funkcjonowanie nawet dla nadwrażliwej skóry.PREPARATY ODPOWIEDNIE DLA DZIECI, ZAWIERAJĄ KOMPLEKS
OMEGA 3-6-9.DziałanieCHRONI I NAWILŻA, WSZECHSTRONNA PIELĘGNACJA SKÓRY NADMIERNIE SUCHE, SWĘDZĄCEJ I
NADWRAŻLIWEJ NA CZYNNIKI ZEWNĘTRZNEFormuły produktów z serii ELODERM zostały przebadane dermatologicznie.BEZ
PARABENÓW, BEZ BARWNIKÓW, BEZ SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH*, PRZEBADANY DERMATOLOGICZNIE, HYPOALERGICZNY,
ZRÓWNOWAŻONE pH*nie dotyczy szamponuSposób użyciaHIGIENA I MYCIE SKÓRY SUCHEJNie należy stosować do mycia gorącej
wody ani ostrych gąbek i myjek. Związki chloru i wapnia zawarte w wodzie z kranu mogą mieć działanie drażniące, co zwykle najszybciej
uwidacznia się na delikatnych rejonach ciała np.: twarzy, zgięciach łokciowych i kolanowych. W tych przypadkach należy skorzystać z
innego źródła wody np. ze studni oligoceńskiej, niskozmineralizowanej wody mineralnej lub wodociągowej po odstaniu i filtrowaniu. Do
mycia należy używać preparatów delikatnie myjących, nie zawierających mydeł powodujących wypłukiwanie naturalnych lipidów
międzykomórkowych. Do takich preparatów należą produkty myjące ELODERM: Żel do mycia, Emulsja do kąpieli i
Szampon.PIELĘGNACJA SKÓRY SUCHEJPo umyciu skóry preparatami emoliencyjnymi wskazane jest zastosowanie bezpiecznych
preparatów nawilżających i natłuszczających bezpośrednio po kąpieli. Przedłużą one efekt działania preparatów myjących
pozostawiając na skórze warstwę ochronną i pozostawią na długo uczucie komfortu na skórze. Poprawa nawilżenia skóry prowadzi do
jej wygładzenia, zmiękczenia i zredukowania uciążliwych objawów towarzyszących suchości np. odczucia świądu, pęknięć wynikających
z wysuszenia i braku elastyczności naskórka. Do takich preparatów należą produkty ELODERM: Krem, Krem Aktywny i Balsam do
ciała.SkładZawiera kompleks Omega 3 6 9 - Preparat odpowiedni dla dzieci
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