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Emolium Dermocare Emulsja do ciała 400 ml
 

Cena: 58,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 ml

Postać -

Producent NEPENTES S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Emolium Dermocare Emulsja do ciała przeznaczona jest do pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej i wymagającej od 1. dnia życia. Zapewnia
odpowiednie nawilżenie i ochronę, poprzez odbudowę i wzmocnienie naturalnej bariery lipidowej.

Emulsja do ciała nawilża suchą skórę i zabezpiecza przed podrażnieniami. Codzienna pielęgnacja skóry suchej pozwoli nawilżyć i
natłuszczać ją w odpowiedni sposób, dzięki czemu będzie miękka i gładka. Alantoina zawarta w produkcie chroni przed wysuszeniem,
działa kojąco i łagodząco, zapobiega powstawania podrażnień, a Hialuronian sodu i mocznik utrzymują długotrwałe nawilżenie.

Produkty z linii Emolium Dermocare powstały we współpracy specjalistów z dziedziny dermatologii i pediatrii. Hipoalergiczna Emulsja do
ciała Emolium została przebadana dermatologicznie.

Zastosowanie emulsji Emolium Dermocare

Od 1. dnia życia.
Skóra wrażliwa, sucha, skłonna do alergii.
Codzienna pielęgnacja ciała po każdej kąpieli.
Sucha skóra u noworodka, niemowlęcia i dorosłego.

Działanie emulsji Emolium Dermocare

Emolium emulsja do ciała długotrwale nawilża i natłuszcza ciało, przynosząc ukojenie i pozostawiając skórę miękką i gładką w
dotyku.
Łagodzi i zabezpiecza skórę przed podrażnieniami.
Przynosi ukojenie bardzo suchej skórze.
Wzmacnia barierę ochronną skóry, zabezpieczając ją jednocześnie przed wysuszeniem.
Emolium do ciała sprawia, że szorstka skóra u niemowlaka staje się elastyczna i gładka.
Uzupełnia niedobory lipidów w cemencie międzykomórkowym, poprawiając kondycję skóry.
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Emulsja Dermocare tworzy delikatny film ochronny na skórze, zabezpieczając ją przed działaniem czynników zewnętrznych.

Formuła produktu Emolium Dermocare emulsja

Składniki aktywne zawarte w formule Emolium emulsji do ciała nawilżają suchą skórę, odbudowując barierę ochronną i zabezpieczając
ją przed podrażnieniami. Doskonała do pielęgnacji skóry suchej.

Olej macadamia i masło shea pozostawiają na powierzchni skóry specjalny film, który zabezpiecza przed podrażnieniami,
wspomagają też odbudowę bariery ochronnej naskórka.
Dzięki mocznikowi i hialuranionowi sodu skóra staje się nawilżona, elastyczna i zmiękczona.
Alantoina zapobiega powstawaniu podrażnień.

Składniki
Aqua, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Caprylic/Capric Triglyceride, Macadamia Integrifolia Seed Oil,
Hydroxyethyl Urea, Methylpropenadiol, Glycerin, Polysorbate 60, Phenoxyethanol, Biosaccharide Gum-1, Dimethicone,
Trimethylsiloxysilicate, Allantoin, Stearic Acid, Ethylhexylglycerin, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, Disodium EDTA, PEG-8,
Tocopherol, Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid

Dawkowanie
Sposób użycia Emolium Dermocare emulsja
Na osuszoną skórę nanieść cienką warstwę Emolium emulsji do ciała, a następnie delikatnie wmasować w skórę. Aby utrzymać na
dłużej efekt nawilżenia i ochrony zastosuj emulsję do ciała po każdej kąpieli.

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