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PHARMACERIS EMOTOPIC emulsja do codziennej kąpieli
400 ml
 

Cena: 37,90 PLN

Opis słownikowy

Producent LAB. KOSM. DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

WskazaniaPolecana dla skóry wrażliwej, suchej, szorstkiej, z tendencją do swędzenia, podrażnień oraz rozwoju alergii kontaktowych. Do
stosowania również profilaktycznie, dla zdrowej skóry, w celu zapobiegania suchości oraz zminimalizowania ryzyka powstawania,
nasilenia i nawrotów objawów atopowego zapalenia skóry. Bez ograniczeń wiekowych. Nie wymaga stosowania dodatkowego środka
myjącego.Od 1. dnia życiaDziałaniePreparat przeznaczony do codziennych kąpieli emoliencyjnych. W połączeniu z wodą, tworzy
delikatną, mleczną, nawilżającą emulsję myjącą. Skutecznie oczyszcza ciało z zanieczyszczeń, nie naruszając płaszcza hydrolipidowego
skóry. Bogata formuła emulsji, oparta na unikalnym połączeniu oleju konopnego i oleju canola, wykazuje wysoką skuteczność w
pielęgnacji skóry suchej i skłonnej do odczynów alergicznych. Naturalne oleje uzupełniają niedobory lipidów oraz przywracają
prawidłową spoistość naskórka. Zapobiegają nadmiernej transepidermalnej utracie wody z naskórka (TEWL), zapewniając długotrwały
efekt nawilżenia i natłuszczenia skóry. Emulsja koi i łagodzi podrażnienia, eliminując uczucie dyskomfortu napiętej, suchej i swędzącej
skóry. Wzmacnia jej płaszcz hydrolipidowy, zmniejszając podatność na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych oraz ryzyko
powstawania podrażnień oraz nasilenia objawów AZSSposób użyciaNOWORODKI I NIEMOWLĘTA do 6 m.ż.: do wypełnionej wodą
dziecięcej wanienki wlać 1-2 nakrętki emulsji. Temperatura wody powinna wynosić około 37°C. Delikatnie umyć ciało i główkę dziecka.
Skórę delikatnie osuszyć ręcznikiem, unikając pocierania. Podczas kąpieli należy zachować ostrożność, ponieważ preparat pozostawia
na powierzchni wanienki śliską powłokę.DZIECI I DOROŚLI: do wypełnionej wodą standardowej wanny wlać 4 nakrętki emulsji. Pozostałe
instrukcje jak powyżej.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 sojowy - uzupełnia lipidy w
skórze. Natłuszcza i odbudowuje barierę ochronną naskórka. Zawiera NNKT oraz witaminę E wykazującą działanie wygładzające.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/pharmaceris-emotopic-emulsja-do-codziennej-kapieli-400-ml.html
https://aptekazawiszy.pl/pharmaceris-emotopic-emulsja-do-codziennej-kapieli-400-ml.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

