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Emolium A-topic Trójaktywna emulsja do kąpieli 200 ml
 

Cena: 44,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Emolium A-topic Emulsja do kąpieli

Emolium A-topic emulsja do kąpieli koi i łagodzi uczucie świądu poprzez nawilżenie i uzupełnienie lipidów. Pomaga w natłuszczeniu
skóry.

Emolium A-topic Trójaktywna emulsja do kąpieli przeznaczona jest do codziennej pielęgnacji skóry suchej, atopowej i uporczywie
swędzącej po 1. miesiącu życia.
Natłuszcza, zmiękcza i zmniejsza uczucie szorstkości skóry. Koi i łagodzi uczucie świądu poprzez nawilżenie i uzupełnienie lipidów.
Delikatnie myje, łagodząc podrażnienia i zmniejszając uczucie swędzenia. Emolium emulsja do kąpieli zmniejsza też nadmierne
złuszczanie się naskórka.
Produkt przeznaczony jest do pielęgnacji suchej i swędzącej skóry, a także w przypadku atopowej skóry u dorosłych i dzieci. Emulsja do
kąpieli została przebadana dermatologicznie.

Zastosowanie emulsji Emolium A-topic

Po 1. miesiącu życia.
Skóra atopowa, sucha, uporczywie swędząca.
Codzienna pielęgnacja podczas kąpieli.

Działanie emulsji Emolium A-topic

4 biomimetyczne oleje: arganowy, macadamia, avocado i masło shea doskonale dopasowują się do fizjologii skóry,
wspomagając codzienną pielęgnację podczas kąpieli. Nawilżają dwukierunkowo poprzez uzupełnienie lipidów oraz utworzenie
warstwy ochronnej, zabezpieczającej przed podrażnieniami.
Emolium do kąpieli zawiera polidokanol i oksydowane trójglicerydy oleju z kukurydzy, które przyczyniają się do redukcji świądu i
sprawiają, że skóra staje się mniej podatna na podrażnienia.
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Emolium A-topic zawiera w swym składzie wosk zbożowy z ziaren jęczmienia, który łagodzi i koi swędząca skórę.

Formuła produktu Emolium A-topic emulsja
Emolium emulsja do kąpieli to formuła oparta na wysokiej jakości składnikach aktywnych, które delikatnie myją i łagodzą podrażnienia.
Produkt pomaga w natłuszczeniu skóry i odbudowie warstwy lipidowej naskórka.

Składniki
Paraffinum Liquidum, Isopropyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, PEG-40 Sorbitan Peroleate, Laureth-9, C12-13 Pareth-3,
Macadamia Integrifolia Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter Extract, Oxidized Corn Oil, Butyrospermum
Parkii Butter, Spent Grain Wax, Argania Spinosa Kernel Oil, Propylene Glycol, PEG-8, Tocopherol, Sodium Usnate, Ascorbic Acid, Ascorbyl
Palmitate, Citric Acid

Dawkowanie
Sposób użycia emulsji Emolium A-topic
Przed użyciem wstrząsnąć. Preparat ma właściwości myjące. Podczas kąpieli emoliencyjnej nie trzeba stosować dodatkowych środków
myjących.

Kąpiel dla niemowląt i dzieci: do wypełnionej wodą wanienki wlać 15 ml preparatu (1/2 miarki).
Kąpiel dla dorosłych: do napełnionej wodą do połowy wanny dodać 30 ml preparatu (1 miarkę).

Po kąpieli należy delikatnie osuszyć skórę ręcznikiem, bez pocierania. Następnie warto posmarować ją odpowiednim emolientem, by
chronić przed ponownym wysuszeniem i wystąpieniem świądu.

Producent
Perrigio Poland Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa
www.emolium.pl
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