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Emolium Dermocare emulsja do ciała 400 ml
 

Cena: 71,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 400 ml

Postać Emulsje

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Emolium Dermocare w postaci emulsji do ciała z hialuronianem sodu, mocznikiem, alantoiną oraz masłem shea i olejem
macadamia to produkt przebadany dermatologicznie, który może być stosowany już u noworodków od 1. dnia życia. Produkt powstał
we współpracy specjalistów dermatologii oraz pediatrii, a jego formuła jest bardzo delikatna i przynosi ukojenie wrażliwej podrażnionej
skórze. Emulsja do ciała może być stosowana codziennie po kąpieli, dzięki czemu pomoże zadbać o odpowiednie nawilżenie skóry, jej
natłuszczenie oraz ochronę przed wpływem czynników zewnętrznych.

Na co jest Emolium Dermocare? Wskazaniem do stosowania emulsji do ciała Emolium Dermocare jest pielęgnacja skóry wymagającej,
suchej lub wrażliwej oraz ze skłonnością do alergii. Kosmetyk przyczynia się do odbudowy i wzmocnienia naturalnie występującej na
naskórku bariery lipidowej i sprawia, że skóra staje się lepiej nawilżona i natłuszczona, a dodatkowo bardziej miękka i gładka. Działanie
Emolium Dermocare przyczynia się także do zmniejszenia dolegliwości towarzyszących suchej skórze. Kosmetyk sprawia, że jest ona
lepiej chroniona przed podrażnieniami oraz przed wysychaniem. Emulsja do ciała sprawia poza tym, że skóra staje się elastyczniejsza i
gładsza, a przy tym jej kondycja poprawia się, gdyż uzupełnione zostają niedobory lipidów w cemencie międzykomórkowym.

W opakowaniu znajduje się 400 ml emulsji do ciała Emolium Dermocare. W skład kosmetyku wchodzi m.in. alantoina, która koi i łagodzi
skórę, a oprócz tego zabezpiecza ją przed wysuszeniem i przed podrażnieniami. Formuła kosmetyku zawiera również dodatek
hialuronianu sodu oraz mocznika, które odpowiadają za utrzymanie nawilżenia skóry na długi czas, sprawiając, że zyskuje ona większą
elastyczność i miękkość. Dodatek oleju macadamia oraz masła shea sprawia natomiast, że na powierzchni skóry utrzymuje się
specjalny filtr zabezpieczający naskórek przed podrażnieniami, poza tym składniki te wspomagają odbudowę naturalnej warstwy
ochronnej naskórka.

Kosmetyku należy używać w sposób rekomendowany przez producenta. Emulsja do ciała Emolium Dermocare może być stosowana
codziennie po kąpieli. Wystarczy na wcześniej umytą i osuszoną skórę ciała nałożyć cienką warstwę kosmetyku Emolium Dermocare, a
następnie wmasować go w skórę. Zaleca się stosowanie emulsji Emolium Dermocare każdorazowo po kąpieli, wówczas na dłużej
pozwoli uzyskać efekt nawilżenia i ochrony. Codzienne stosowanie produktu pozwoli dobrze nawilżyć skórę i natłuścić ja odpowiednio,
dzięki czemu będzie ona mniej skłonna do podrażnień.
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Kosmetyk Emolium Dermocare w postaci emulsji do ciała jest produktem o łagodnej formule, który jest dobrze tolerowany przez skórę
wymagającą i wrażliwą, w tym także przez skórę noworodków od 1. dnia życia. Przeciwwskazaniem do jego stosowania jest jednak
nadwrażliwość na jakikolwiek ze składników emulsji. Jeśli u pacjenta pojawią się objawy nadwrażliwości po stosowaniu emulsji do ciała,
powinien odstawić kosmetyk i skonsultować się z lekarzem.

Składniki
Aqua, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Caprylic/Capric Triglyceride, Macadamia Integrifolia Seed Oil,
Hydroxyethyl Urea, Methylpropanediol, 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

Charakterystyka
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.
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.

Stosowanie
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.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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