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EMOLIUM DERMOCARE szampon nawilżający 400 ml
 

Cena: 42,15 PLN

Opis słownikowy

Producent NEPENTES

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

Szampon nawilżający Emolium został opracowany dla suchej, podrażnionej skóry i przesuszających się włosów. Nie zawiera soli i
siarczanów, dzięki czemu jest bardzo łagodny i nie narusza bariery hydrolipidowej naskórka. Specjalne połączenie delikatnych środków
myjących z substancjami odżywczymi pozwala na codzienne stosowanie bez ryzyka wysuszenia włosów i skóry głowy. Jest doskonale
tolerowany przez skórę i ma bardzo dobre właściwości nawilżające. Hypoalergiczna formuła Szamponu nawilżającego powstała we
współpracy z dermatologami. Jest rekomendowany do stosowania u dzieci od 3. miesiąca życia.

 

Właściwości

łagodnie myje wrażliwą skórę głowy

  pielęgnuje włosy

  ma bardzo dobre właściwości nawilżające

  zachowuje naturalne pH skóry

  nie narusza bariery hydrolipidowej naskórka

  nie podrażnia i nie wysusza skóry

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/emolium-szampon-nawilzajacy-400-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

  nie powoduje przetłuszczania włosów i skóry głowy

  NIE ZAWIERA soli i siarczanów: SLES, SLS, sodium chloride

Preparat jest odpowiedni do pielęgnacji skóry dzieci i niemowląt powyżej 3. miesiąca życia.

Otrzymał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka.

 

Wskazania

Zalecany dla dzieci i dorosłych do codziennej pielęgnacji skóry głowy:

  wrażliwej i swędzącej

  nadwrażliwej i skłonnej do podrażnień

  suchej i bardzo suchej

 

Stosowanie

Dokładnie zmoczyć włosy i skórę głowy. Nanieść niewielką ilość preparatu na dłonie i delikatnie rozprowadzić na skórze głowy. Spłukać
wodą.

 

Skład  

Substancje aktywne:

Bazę szamponu – zamiast powszechnie stosowanych SLS i SLES – tworzą delikatne środki powierzchniowo czynne (sulfobursztyniany i
poliglukozydy), dzięki czemu szampon łagodnie myje, nie powodując podrażnień i nie wysuszając skóry głowy.

  Hydroveg® VV - kompleks składników NMF (Naturalnego Czynnika Nawilżającego)

  Hydrotriticum WAA® - kompleks aminokwasów

  Alkiloglicyna - pochodna aminokwasu glicyny.

  Pantenol

  Masło shea
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Galeria
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