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Emolium Dermocare Szampon nawilżający 200 ml
 

Cena: 33,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent PERRIGO POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Emolium Dermocare Szampon Nawilżający jest produktem do wrażliwej i skłonnej do podrażnień skóry głowy. Przeznaczony jest do
codziennej pielęgnacji włosów dla dorosłych i dzieci po 1. miesiącu życia.
Emolium szampon delikatnie oczyszcza włosy i suchą skórę głowy, przywracając jej odpowiednie nawilżenie oraz kojąc podrażnienia.
Redukuje uczucie świądu, eliminując nadmierne łuszczenie się naskórka. Emolium szampon nawilżający sprawia, że włosy po umyciu są
elastyczne i przyjemne w dotyku.
Produkt Dermocare został przebadany dermatologicznie, potwierdzając wysoki stopień tolerancji formuły dla skóry. Szampony
nawilżające skórę głowy z serii Emolium Dermocare pomagają w przywróceniu prawidłowego nawilżenia skóry głowy i tym samym
wzmacniają i chronią naturalną barierę lipidową skóry. Można go stosować już od 1. miesiąca życia.

Zastosowanie szamponu nawilżającego Emolium Dermocare

Po 1. miesiącu życia.
Skóra wrażliwa, sucha, skłonna do alergii.
Codzienna pielęgnacja włosów i skóry.
Szampon do suchej skóry głowy przeznaczony dla dzieci i dorosłych.

Działanie szamponu nawilżającego Emolium Dermocare

Szampon Emolium łagodnie myje włosy i skórę głowy, dzięki delikatnym środkom powierzchniowo czynnym, nie powodując
podrażnień i nie wysuszając skóry głowy.
Już po 1. użyciu nawilża skórę głowy i pozostawiając włosy w dobrej kondycji.
Szampon na swędzącą skórę głowy zmniejsza uczucie świądu i delikatnie koi skórę głowy.
Regularne stosowanie Emolium Dermocare eliminuje nadmierne łuszczenie się skóry głowy.
Włosy po wysuszeniu stają się przyjemne w dotyku i bardziej elastyczne.

Formuła produktu Emolium Dermocare szampon nawilżający
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Jak nawilżyć skórę głowy? Produkt z linii Emolium Dermocare zawiera kompleks NMF, mocznik i betainę, które zapewniają
wielokierunkowe i długotrwałe nawilżenie skóry. Pomagają także ograniczać utratę wody z naskórka.
Aminokwasy wykazują właściwości regenerujące, wzmacniają i nawilżają włosy. Szampon nawilżający Emolium zawiera
alantoinę oraz panthenol, które łagodzą podrażnienia i wspomagają odnowę naskórka.

Składniki
Aqua, Lauryl Glucoside, Decyl Glucoside, Panthenol, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoyl Alaninate, Betaine, Aloe Barbadensis Leaf
Juice, Laureth-9, Propylene Glycol, Sucrose Cocoate, Sodium PCA, Urea, Allantoin, Lactic Acid, Glutamic Acid, Lysine, Glycine,
Polyquaternium-7, Glucose, Gluconolactone, Citric Acid, Parfum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Decyl Alcohol, Pantolactone

Dawkowanie
Sposób użycia Emolium Dermocare szampon nawilżający
Dokładnie zmoczyć włosy i skórę głowy. Nanieść niewielką ilość szamponu do suchej skóry głowy Emolium na dłonie i delikatnie
rozprowadzić na skórze i całej długości włosów. Następnie należy dokładnie spłukać produkt wodą.

Zaleca się stosować szampon do codziennej higieny i pielęgnacji skóry głowy oraz włosów.
W przypadku kontaktu z oczami spłukać natychmiast wodą.

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