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Eloderm emulsja do kąpieli 200 ml
 

Cena: 27,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Postać Emulsja do kąpieli
Opis produktu / przeznaczenie skóra sucha

atopowa

wrażliwa

zawiera kompleks OMEGA 3-6-9

od 1. dnia życia

KĄPIEL

Wszechstronna pielęgnacja skóry nadmiernie suchej, atopowej i nadwrażliwej na czynniki zewnętrzne.

Kompleks składników aktywnych delikatnie myje, nawilża i natłuszcza suchą skórę łagodząc podrażnienia i swędzenie. Skutecznie
chroni przed czynnikami zewnętrznymi przywracając skórze jej naturalną funkcję ochronną.

EMULSJA DO KĄPIELI ELODERM to specjalistyczny preparat emoliencyjny do pielęgnacji całego ciała podczas kąpieli, który dogłębnie
nawilża i natłuszcza nadmiernie suchą skórę łagodząc podrażnienia i swędzenie.
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Dzięki bogatemu kompleksowi składników aktywnych nie tylko pielęgnuje, ale również wspomaga odbudowę naturalnej bariery
ochronnej naskórka. Zapewnia zdrowy wygląd i funkcjonowanie nawet dla nadwrażliwej skóry.

JAK DZIAŁA EMULSJA DO KĄPIELI ELODERM?

EMULSJA DO KĄPIELI ELODERM zawiera w swoim składzie OMEGA BUTTER – masło w 100% pochodzenia naturalnego. W jego skład
wchodzi zimnotłoczony olej z nasion brazylijskiego drzewa Sacha Inchi oraz frakcja z toskańskiej oliwy z oliwek. Składnik ten
charakteryzuje się najwyższą zawartością WIELONIENASYCONYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH (NNKT) pośród wszystkich olejów
jadalnych. Zawiera zatem bogaty KOMPLEKS KWASÓW TŁUSZCZOWYCH OMEGA 3-6-9, które poprawiają nawilżenie skóry redukując
transepidermalną utratę wody (TEWL). Wspomagają odbudowę bariery naskórkowej przywracając naturalną funkcję ochronną skóry.
Razem z TRÓJGLICERYDAMI KWASU KAPRYNOWEGO i KAPRYLOWEGO, OLEJEM MACADAMIA oraz OLEJEM KUKURYDZIANYM
uzupełniają niedobory lipidów międzykomórkowych i tworzą na powierzchni skóry film ochronny.

TRÓJGLICERYDY OLEJU KUKURYDZIANEGO wykazują również działanie zapobiegające pojawianiu się uczucia świądu.

Składniki aktywne EMULSJI DO KĄPIELI ELODERM działają na skórę zarówno na powierzchni jak i w głębszych warstwach. Skutecznie
nawilżają i natłuszczają jednocześnie łagodząc podrażnienia. Preparat rekomendowany do higieny skóry nadwrażliwej, szczególnie
podatnej na działanie czynników zewnętrznych.

Przebadany dermatologicznie.

HYPOALERGICZNY, ZRÓWNOWAŻONE pH

Ingredients (INCI) Paraffinum Liquidum, Isopropyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, PEG-40 Sorbitan Peroleate, C12-13 Pareth-3,
Laureth-9, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Zea Mays Oil, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Plukenetia Volubilis Seed Oil,
Palmitic/Stearic Triglyceride,PEG-8, Tocopherol, Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid
Sposób użycia Przed użyciem zamieszać delikatnie płyn w butelce. Do wanny z wodą wlać odmierzoną ilość preparatu: dzieci i
niemowlęta ok. 15 ml, dorośli ok. 30 ml i rozprowadzić dłonią w wodzie do uzyskania białej emulsji. Nie należy stosować dodatkowych
środków myjących, gdyż mogą wywołać podrażnienia. Po kąpieli (ok. 15 min.) należy osuszyć skórę delikatnie dotykając ręcznikiem, tak
aby nie zetrzeć ze skóry powstałego filmu ochronnego.
Dostępne wielkości opakowań Butelka 200 ml

Składniki
Emollient

Dawkowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Lek na receptę: Nie

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.,
ul. Pelplińska 19,
83-200 Starogard Gdański,
PL
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