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SVR CICAVIT+ GEL MOUSSANT Kojący preparat do mycia
skóry podrażnionej 200 ml
 

Cena: 35,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać żel

Producent SVR POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaSVR CICAVIT+ GEL MOUSSANT Kojący preparat do mycia skóry podrażnionej 200 mlRekomendowany do skóry
podrażnionej, uszkodzonej, po pircingu/tatuowaniu, na szwy. Dla niemowląt, dzieci i dorosłych. Do mycia twarzy, ciała, włosów, higieny
intymnej (także po porodzie) i do mycia fałd skórnych. Produkt dobrze tolerowany i skuteczny; testowany pod kontrolą dermatologiczną,
pediatryczną, ginekologiczną i okulistyczną. pH fizjologiczne. Nie szczypie w oczy.

Warto wiedzieć! Receptura stworzona z myślą o podrażnionej skórze jest rekomendowana dla całej rodziny. 89% składników jest
pochodzenia naturalnego. Żel posiada wygodną i ekologiczną butelkę wykonaną w 25% z materiału pochodzącego z recyklingu i w 100%
nadającego się do recyklingu.

DziałanieNowy, bezzapachowy żel do mycia CICAVIT + , który działa kojąco oraz wspiera szybsze i prawidłowe gojenie się skóry
minimalizując ryzyko wystąpienia stanu zapalnego. Dokładnie oczyszcza podrażnioną skórę jednocześnie zachowując równowagę
mikrobioty oraz odpowiednie lekko kwasowe pH . Redukuje uczucie świądu wynikającego z procesu gojenia się. Nie zawiera mydła ani
siarczanowych środków powierzchniowo czynnych. Biodegradowalna receptura została oparta na ultra łagodnych substancjach oraz
została wzbogacona ochronnymi składnikami nawilżającymi. Całość tworzy komfortową, kremową piankę, która delikatnie usuwa
zanieczyszczenia, jednocześnie redukując podrażnienia i suchość.Sposób użyciaDo codziennego użytku. Nałożyć na wilgotną skórę i
spienić, a następnie delikatnie spłukać i osuszyć bez pocierania. Twarz, ciało, włosy, okolice intymne i fałdy skórne. Odpowiedni dla
niemowląt, dzieci i dorosłych. Nie podrażnia oczu. Bez zapachu.SkładLAB20.32/A.01 - INGREDIENTS: AQUA/WATER/EAU, SODIUM
C14-16 OLEFIN SULFONATE, COCO-GLUCOSIDE, COCO-BETAINE, GLYCERIN, PROPANEDIOL, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, ALPHA-
GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM PHYTATE, SACCHARIDE ISOMERATE, RHAMNOSE, GLUCOSE,
GLUCURONIC ACID, SODIUM CITRATE, DISODIUM ACETYL GLUCOSAMINE PHOSPHATE, CAFFEYL GLUCOSIDE
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