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LINODERM OMEGA Żel do mycia ciała 250 ml
 

Cena: 20,89 PLN

Opis słownikowy

Producent ZIOŁOLEK

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

LINODERM OMEGA Żel do mycia ciała 250 ml

 

Wskazania

Skóra sucha, wrażliwa, atopowa i skłonna do alergii. Dla dorosłych i dzieci.

 

Działanie

Żel do mycia ciała to dermokosmetyk z linii specjalistycznej, odpowiedni dla skóry w każdym wieku, hipoalergiczny o
wyjątkowo delikatnej formule opartej na łagodnych substancjach myjących, które delikatnie oczyszczają i aktywnie nawilżają skórę, nie
naruszając jej warstwy ochronnej. Żel zawiera “Natural Moisturizing Factor” naturalny czynnik nawilżający NMF będący składnikiem
warstwy rogowej skóry i zapewniający jej odpowiednie nawilżenie oraz alantoinę i D-pantenol.Ultra łagodna formuła żelu nawilża skórę i
nie zaburza funkcjonowania naturalnej bariery ochronnej skóry, jest idealny do codziennego oczyszczania całego ciała.Doskonały w
przypadku nietolerancji mydła.Posiada pH neutralne dla skóry.Nie zawiera sls i sles, alergenów, mydła i barwinków.W celu uzyskania
optymalnych efektów zaleca się stosowanie uzupełniająco innych produktów z serii LINODERM® Omega. 

 

Skład
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Aqua, Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate, Cocoamidopropyl Betaine, Lauryl Glycoside, Coco-Glucoside and Glyceryl Oleate, Lactic Acid,
Glyceryl Caprylate, Panthenol, Propylene Glycol, Sodium PCA, Glucose, Urea, Glutamic Acid, Lysine, Glycine, Allantoin, Parfum.  

 

Natural Moisturizing Factor” naturalny czynnik nawilżający NMF będący składnikiem warstwy rogowej skóry i zapewniający jej
odpowiednie nawilżenie. Poszczególne jego składniki m.in.: mocznik oraz kwas mlekowy wspomagają regenerację komórek naskórka,
utrzymując równowagę wodno-lipidową, nadając skórze jędrność, gładkość, elastyczność i zdrowy wygląd,Alantoina – ukierunkowana
na kojenie podrażnień, działa łagodząco i regenerująco na naskórek,D-pantenol – o właściwościach kojących i łagodzących, zmniejsza
tendencję do nadwrażliwości skóry. Przywraca odpowiedni poziom nawilżenia eliminując uczucie suchości i nadmiernego napięcia
naskórka.
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