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Eloderm Emulsja do kąpieli 400 ml
 

Cena: 39,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 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

egzema

od 1. dnia życia

nowa formuła OMEGA 3-6-9 PLUS

KĄPIEL

Emolient do codziennej pielęgnacji skóry suchej, atopowej, swędzącej oraz ze skłonnością do alergii i egzemy. Zapewnia odpowiednią
pielęgnację skóry z AZS, zarówno w okresie remisji, jak i nasilenia zmian skórnych.

Dzięki zawartości kompleksu Omega 3-6-9 PLUS skutecznie pielęgnuje skórę oraz zmniejsza jej wrażliwość.

DZIAŁANIE:

Preparat do kąpieli o dwukierunkowym działaniu – jednocześnie myje i pielęgnuje skórę. Bogata formuła oparta na emolientach i olejach
niweluje suchość, szorstkość oraz napięcie skóry. Emulsja może być stosowana zarówno bezpośrednio do kąpieli, jak i miejscowo na
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najbardziej przesuszone miejsca na skórze, aby je zmiękczyć i natłuścić. Badania potwierdzają, że podczas systematycznego
stosowania łagodzi pieczenie, swędzenie, zaczerwienienie oraz pozostawia na skórze delikatny film zapewniający skuteczną ochronę
przed utratą wody.

Badania potwierdzają, że już PO 1. UŻYCIU PREPARAT:

długotrwale nawilża, natłuszcza i odżywia skórę
daje uczucie miękkiej i gładkiej skóry
sprawia, że skóra wygląda zdrowo
łagodzi świąd skóry i zapobiega drapaniu
przynosi komfort suchej i podrażnionej skórze

SKŁADNIKI AKTYWNE:

KOMPLEKS OMEGA 3-6-9 PLUS – kompleks 7 olejów: słonecznikowego, kokosowego, lnianego, awokado, arganowego,
makadamia i oliwkowego o silnych właściwościach nawilżających, odżywiających oraz regenerujących skórę

WITAMINA E – natłuszcza oraz zapobiega powstawaniu podrażnień

Nie pozostawia osadu w wannie.

Nie powoduje powstawania zaskórników.

Ingredients (INCI) Paraffinum Liquidum, Isopropyl Palmitate, Isopropyl Myristate, Trilaureth-4 Phosphate, Oleth-5, Tocopheryl Acetate,
Helianthus Annuus Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Linum Usitatissimum Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Argania Spinosa Kernel Oil,
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Caprylyl Glycol
Sposób użycia KĄPIEL DLA NIEMOWLĄT I DZIECI: Do wypełnionej wodą wanienki dodać ok. 15 ml preparatu i dobrze wymieszać.
KĄPIEL DLA DOROSŁYCH: Zwiększyć ilość preparatu do ok. 30-40 ml i dobrze wymieszać z wodą. Umyć całe ciało i delikatnie osuszyć
ręcznikiem, bez intensywnego pocierania skóry.
Dodatkowe informacje Podczas kąpieli z dodatkiem preparatu nie stosować dodatkowych środków myjących.
Dostępne wielkości opakowań Butelka 400 ml

Składniki
Omega 3-Triglycerides, Omega 9, Omega 6

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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