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SVR TOPIALYSE HUILE Olejek micelarny do mycia i kąpieli
1000 ml
 

Cena: 56,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 l

Postać -

Producent FILORGA POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaSVR TOPIALYSE Olejek do mycia i kąpieli 1000 mlSVR Topialyse Olejek do mycia i kąpieli dla skóry suchej wrażliwej i
atopowej doskonale nadaje się do stosowania na twarz i ciało dzieci i dorosłych. Może być nawet stosowany do mycia ciała i główki
noworodkom (z wyłączeniem wcześniaków). Doskonały do higieny intymnej oraz do mycia pod prysznicem lub do kąpieli w
wannie.DziałanieSVR Topialyse Olejek do mycia i kąpieli dla skóry suchej wrażliwej i atopowej charakteryzuje się unikalną recepturą
olejku do mycia, która bazuje na micelach. Są to bardzo delikatne, niejonowe surfaktanty, które posiadają dwie strony: hydrofilową i
lipofilową. Dzięki temu są one zdolne wychwycić wszystkie rodzaje nieczystości. Micele delikatnie usuwają nieczystości bez pocierania
skóry nie naruszając tym samym hydrofilowego filmu na skórze. Zastępując drażniące surfaktanty stosowane w preparatach do mycia
skutecznie oczyszczają skórę, ale jej nie podrażniają. Olejek dodatkowo, głęboko odżywia skórę i zabezpiecza ją przed wysuszeniem.
Odbudowuje i wzmacnia funkcję bariery naskórkowej oraz działa kojąco i łagodząco na świąd oraz podrażnienia. Zapewniając nawilżenie
skóry przez 24 h daje natychmiastowe i długotrwałe uczucie komfortu. Preparat wolny od mydła, siarczanów, konserwantów,
barwników, silikonów i parabenów. Przetestowany na wrażliwej , suchej i bardzo suchej skórze dorosłych oraz na skórze atopowej
niemowląt i dzieci. Testowany pod kontrolą dermatologiczną, oftalmologiczną, pediatryczną i ginekologiczną. Nie szczypie w
oczy.Sposób użyciaOlejek stosuj na wilgotną skórę, rozmasuj i spłucz. Możesz preparat stosować do skóry twarzy i całego
ciała.SkładAqua (Purified Water), Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Coco-Betaine, PEG-60
Hydrogenated Castor Oil, Lauroyl/Myristoyl Methyl Glucamide, Sodium Olivamphoacetate, Niacinamide, Alpha-Glucan Oligosaccharide,
Saccharide Isomerate, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Pentylene Glycol, Sodium
Chloride, Sodium Citrate, Parfum (Fragrance)
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