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Emolium Dermocare Nawilżający olejek do mycia 400 ml
 

Cena: 47,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 ml

Postać -

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Emolium Dermocare Nawilżający olejek do mycia przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej i wymagającej. Olejek do
mycia ciała mogą stosować dorośli oraz dzieci po 3. miesiącu życia.

Produkt łagodnie oczyszcza, nawilża oraz odżywia skórę. Konsystencja olejku pod prysznic i delikatny zapach zapewniają przyjemność
stosowania w codziennej pielęgnacji. Unikalna formuła sprawia, że Emolium nawilżający olejek do mycia koi podrażnienia, nawilża i nie
narusza naturalnego pH skóry.

Zastosowanie nawilżającego olejku Emolium Dermocare

Po 3. miesiącu życia.
Skóra wrażliwa, sucha, skłonna do alergii.
Codzienna pielęgnacja dorosłych i dzieci.

Działanie nawilżającego olejku Emolium Dermocare

Olejek pod prysznic delikatnie oczyszcza skórę, nie naruszając jej naturalnego pH.
Zapewnia intensywne i długotrwałe nawilżenie skóry, kompensując wysuszające działanie twardej wody.
Już po 1. użyciu olejku do kąpieli zmniejsza się uczucie świądu związanego z suchością skóry (również w przypadku atopii).
Emolium olejek do kąpieli odżywia i wzmacnia barierę lipidową, w efekcie czego skóra nie potrzebuje dodatkowego nawilżenia po
kąpieli.

Formuła produktu Emolium Dermocare nawilżający olejek do mycia
Emolium olejek do kąpieli to unikalna formuła z krótkim składem - zawiera 16 składników.

Alantoina i panthenol wykazują działanie regenerujące i łagodzące, co wspomaga niwelowanie podrażnień i daje długie uczucie
komfortu.
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Olejek pod prysznic delikatnie oczyszcza skórę i nie narusza naturalnego pH, dzięki łagodnym substancjom myjącym
naturalnego pochodzenia.

Składniki
Aqua, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Macadamia Seed Oil Glycereth-8 Esters, Panthenol,
Allantoin, Sucrose Cocoate, Gluconolactone, Sodium Cocoyl Alaninate, Pantolactone, Parfum, Citric Acid, Sodium Benzoate, Disodim
EDTA

Dawkowanie
Sposób użycia Emolium Dermocare nawilżający olejek do mycia

Kąpiel: niewielką ilość olejku wlać do wanny. Podczas kąpieli nie trzeba stosować dodatkowych środków myjących.

Pod prysznic: olejek rozprowadzić na skórze, a następnie spłukać i delikatnie osuszyć ciało ręcznikiem.

Można stosować do mycia twarzy i ciała. Łagodny dla oczu. Nie pozostawia tłustego osadu na wannie i pod prysznicem.

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