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Emolium Dermocare Krem na wiatr i mróz SPF 20 75 ml
 

Cena: 27,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Emolium Dermocare Krem na wiatr i mróz SPF 20 przeznaczony jest do wrażliwej, suchej i wymagającej skóry dzieci od 1. dnia życia i
dorosłych. Krem ochronny na zimę długotrwale chroni delikatną twarz dziecka przed czynnikami zewnętrznymi oraz łagodzi powstałe
podrażnienia.

Pielęgnacja z Emolium krem na wiatr i mróz wspomaga skuteczną ochronę skóry twarzy i ciała, która jest szczególnie narażona na
niekorzystne działanie wiatru i mrozu. Produkt pomaga odbudować i wzmocnić naturalną barierę lipidową naskórka. Krem do twarzy na
zimę wspomaga barierę naskórkową i działa kojąco, poprawiając kondycję suchej skóry. Zawarty w produkcie filtr mineralny chroni
przed działaniem promieniowania UVA i UVB.

Emolium krem ochronny na wiatr i mróz pozostawia na skórze warstwę ochronną, która zabezpiecza skórę przed działaniem słońca,
niskich temperatur i wiatru. Produkt został przebadany dermatologicznie.

Zastosowanie kremu na wiatr i mróz Emolium Dermocare

Od 1. dnia życia.

-Skóra wrażliwa, sucha i skłonna do alergii.

Codzienna pielęgnacja twarzy i ciała.

Działanie kremu na wiatr i mróz Emolium Dermocare

Krem na zimę łagodzi podrażnienia i zaczerwienienie spowodowane działaniem wiatru i mrozu.
Zwiększa odporność skóry na występowanie podrażnień w wyniku niekorzystnego działania czynników środowiskowych.
Nawilża i natłuszcza skórę przez ponad 5h.
Pozostawia na skórze delikatny film ochronny, który zabezpiecza przed niekorzystnym działaniem niskich temperatur, wiatru,
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suchego powietrza.
Emolium na wiatr i mróz zabezpiecza przed działaniem promieniowania słonecznego - zawiera filtr mineralny, który chroni skórę
przed działaniem promieni UVA i UVB.
Krem na mróz dla dzieci Emolium zapobiega wysuszeniu skóry, ograniczając nadmierną utratę wody.
Wygładza i uelastycznia naskórek, znosząc uczucie ściągnięcia skóry.

Formuła produktu Emolium Dermocare krem na wiatr i mróz

Bogata formuła kremu Emolium krem na wiatr i mróz pomaga zapewnić intensywną ochronę przed działaniem czynników
zewnętrznych.

Krem na zimę dla dzieci zawiera witaminę A, która wygładza i wspomaga i wspomaga barierę naskórkową.
Kwasy omega 3/6 oraz olej z pestek winogron i olej rydzowy zwiększają odporność na podrażnienia, niwelując jednocześnie
szorstkość skóry.
Krem ochronny na zimę dla dzieci zawiera specjalny filtr mineralny, który chroni skórę przed słońcem (promieniowanie UVA i
UVB).

Składniki
Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, Titanium Dioxide nano, Isohexadecane, Caprylic/Capric Triglyceride, PEG-30 Dipolyhydroxystearate,
Methylpropanediol, Glycerin, Paraffin, Vitis Vinifera Seed Oil, Silica, Cera Microcristallina, Hydrogenated Castor Oil, Caprylyl Glycol,
Isostearic Acid, Magnesium Sulfate, Camelina Sativa Seed Oil, Olus Oil, Retinyl Palmitate, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, PEG-8, Citric
Acid, Disodium EDTA, Parfum, Arachis Hypogaea Oil, Tocopherol, Phenylpropanol

Dawkowanie
Sposób użycia kremu na wiatr i mróz Emolium Dermocare
Nanieść odpowiednią warstwę Emolium krem na wiatr i mróz na oczyszczoną skórę twarzy, szyi oraz miejscowo na odsłonięte obszary
skóry wystawione na działanie mrozu. Omijać okolicę oczu. Krem na mróz można stosować, jako ochronny balsam do ust. Stosować
przed ekspozycją na działanie niskich temperatur, wiatru i słońca tak często, jak zachodzi potrzeba.
Doskonale rozprowadza się i nie pozostawia lepkiej warstwy na powierzchni skóry. Nie zatyka porów.

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