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PHARMACERIS EMOTOPIC balsam nawilżająco-
natłuszczający do ciała 400 ml
 

Cena: 44,70 PLN

Opis słownikowy

Producent LAB. KOSM. DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

WskazaniaPolecany do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej i bardzo suchej, z tendencją do przesuszenia naskórka, szorstkiej,
z towarzyszącym świądem i wzmożoną reaktywnością na czynniki zewnętrzne. Do stosowania również profilaktycznie, dla zdrowej
skóry, w celu zapobiegania suchości oraz zminimalizowania ryzyka nawrotu objawów i zaostrzeń atopowego zapalenia skóry. Bez
ograniczeń wiekowych.Od 1. dnia życiaDziałaniePolecany do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej i bardzo suchej, z tendencją
do przesuszenia naskórka, szorstkiej, z towarzyszącym świądem i wzmożoną reaktywnością na czynniki zewnętrzne. Do stosowania
również profilaktycznie, dla zdrowej skóry, w celu zapobiegania suchości oraz zminimalizowania ryzyka nawrotu objawów i zaostrzeń
atopowego zapalenia skóry. Bez ograniczeń wiekowych.Od 1. dnia życiaSposób użyciaNanieść balsam na oczyszczoną i osuszoną
skórę ciała. Do codziennego stosowania, 1-2 razy dziennie.SkładOlej konopny - bogaty w witaminy (A,D,E), kwasy Omega 3,6,9 oraz
NNKT (źródło kwasów: linolowego i linolenowego). Dogłębnie odżywia i regeneruje naskórek. Łagodzi świąd, podrażnienia oraz
zaczerwienienia skóry.Olej canola - wykazuje działanie łagodzące podrażnienia oraz posiada naturalne właściwości kojące,
porównywalne z medyczną skutecznością produktów leczniczych, utrzymując wysoki stopień tolerancji i bezpieczeństwa odpowiedni
dla dermokosmetyków.Olej ryżowy - pełni funkcje ochronne, a także nawilżające skórę. Pomaga w przywróceniu naturalnej, fizjologicznej
równowagi skóry, przyspieszając podziały i wzrost komórek.Lanolina - jakości farmaceutycznej, sprzyjająca regeneracji skóry. Tworzy
delikatną warstwę osłaniającą skórę i zmniejszającą nadmierną, przeznaskórkową utratę wody. Redukuje zaczerwienienia, suchość i
łuszczenie się skóry.Wosk z oliwek - emolient o silnych właściwościach odżywczych i nawilżających. Redukuje dolegliwości atopii:
nadmierne przesuszenie, świąd i pieczenie skóry. Zapewnia zmiękczenie, wygładzenie i nawodnienie naskórka.Witamina E - posiada
silne działanie regenerujące. Wbudowuje się w struktury błon komórkowych i lipidów cementu międzykomórkowego naskórka,
odbudowując barierę chroniącą przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.
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