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PHARMACERIS EMOTOPIC kremowy żel myjący do
codziennej pielęgnacji ciała pod prysznic 400 ml
 

Cena: 34,10 PLN

Opis słownikowy

Producent LAB. KOSM. DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis 

 

 

PHARMACERIS EMOTOPIC kremowy żel myjący do codziennej pielęgnacji ciała pod prysznic 400 ml

 

Wskazania

Delikatna niepieniąca się formuła, polecana do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej, przesuszonej, szorstkiej, ze skłonnością do
podrażnień, świądu i pieczenia. 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.  

 

Działanie

Żel do mycia ciała na bazie aktywnych emolientów, delikatnie oczyszcza skórę, pozostawiając ją intensywnie nawilżoną, gładką i miękką
w dotyku. Wyjątkowo delikatna, biozgodna z fizjologicznym pH skóry, baza myjąca nie narusza jej ochronnej bariery hydrolipidowej.
Zapobiega nadmiernemu wysuszeniu i łuszczeniu się naskórka. Olej canola, ze względu na swoje unikalne właściwości odżywcze i
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łagodzące, pomaga w przywróceniu naturalnej, fizjologicznej równowagi skóry. W połączeniu z olejem konopnym, bogatym w NNKT
(niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe) – kwas linolowy i –linolenowy o właściwościach natłuszczających, wykazują wysoką
skuteczność w pielęgnacji skóry suchej i atopowej, przywracając jej komfort i niwelując napięcie i szorstkość. Żel zawiera regenerującą
naskórek witaminę E, która zapewniając właściwe natłuszczenie i odżywienie naskórka, odbudowuje naturalną barierę hydrolipidową
skóry, chroniąc ją przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.  

 

Sposób użycia

noworodki i niemowlęta do 6 m.ż.: do wypełnionej wodą dziecięcej wanienki dodać kilka doz (2-3) żelu, następnie wymieszać wodę ręką.
Temperatura wody powinna wynosić około 37°C. Delikatnie umyć ciało i główkę dziecka. Skórę delikatnie osuszyć ręcznikiem, unikając
pocierania. dzieci i dorośli: Niewielką ilość żelu nałożyć na skórę i delikatnie rozprowadzić na jej powierzchni. Następnie spłukać wodą i
osuszyć ciało ręcznikiem, unikając pocierania. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne od 1 dnia życia.  

 

Ważne

Skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzone w badaniach klinicznych pod nadzorem dermatologów dziecięcych.

produkt hipoalergiczny  

zapewnia wysoki stopień tolerancji  

bez parabenów  

bez barwników  

bez alergenów  

bez mydła  

bez substancji zapachowych  

bez sls  

bez sles  

bez mydła  

bez silikonów  

bez akrylanów  

bez glikolu propylenowego  

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne.

 

Skład

Olej 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.  
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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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