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LINOMAG Emolienty Płyn na ciemieniuchę dla dzieci i
niemowląt 30 ml
 

Cena: 17,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać płyn do stos.na skórę

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
"ZIOŁOLEK" SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
LINOMAG Płyn na ciemieniuchę łagodzi objawy łojotokowego zapalenia skóry (tzw. ciemieniuchy) w obrębie skóry głowy dziecka.
Preparat zawiera mieszankę odpowiednio dobranych olejów naturalnych (olej ze słodkich migdałów, olej lniany, olej rycynowy, olej
jojoba) oraz skwalan. Wygodny aplikator umożliwia precyzyjne nałożenie preparatu na zmiany skórne. Polecany do pielęgnacji delikatnej
skóry dziecka, również ze skłonnością do atopii, od 1. dnia życia.

Wskazania i właściwości:

Zmiękcza naskórek, ułatwiając usunięcie zrogowaciałych łusek
Regeneruje pracę gruczołów łojowych
Chroni przed powstawaniem nowych zmian skórnych
Wspomaga proces regeneracji naskórka
Łagodzi podrażnienia oraz zaczerwienienia.

Skóra delikatna, wrażliwa, ze skłonnością do atopii

Seria emolientów na bazie stabilizowanego oleju lnianego
Opatentowana stabilizacja oleju lnianego
Patent nr PL 215312 B1

Brak zawartości wody eliminuje namnażanie się bakterii.

Składniki
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Linum Usitatissimum Seed Oil, Squalane, Ricinus Communis Seed Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil,
Tocopheryl Acetate
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Dawkowanie
Sposób użycia: zaaplikować z odległości ok. 1 cm 3-4 dozy produktu na zmienioną skórę głowy dziecka. Zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w krótkim instruktażu, umieszczonym na ulotce wewnętrznej, wmasować płyn w skórę, a następnie założyć bawełnianą
czapeczkę. Pozostawić preparat na kilka godzin. Po tym czasie wyczesać włosy dziecka szczoteczką z miękkim włosiem, w celu
usunięcia luźnych łusek. Na koniec umyć główkę delikatnym Szamponem z serii LINOMAG emolienty. Stosować tak często, jak to
konieczne.

Producent
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek" Sp. z o.o.
ul. Starołęcka 189
61-341 Poznań
www.ziololek.pl
Facebook: /linomagemolient
Instagram: #linomag
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