
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Elfa Pharm Vis Plantis Atopy Skin emulsja do mycia ciała i
włosów 400 ml
 

Cena: 21,79 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 400 ml

Postać Emulsje

Producent ELFA PHARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Kosmetyki Elfa Pharm Vis Plantis Atopy to szansa na dobrze tolerowaną pielęgnację dla osób z atopowym zapaleniem skóry
(AZS), ze skórą uporczywie swędzącą o niskiej zawartości lipidów, bardzo suchą, wrażliwą, skłonną do podrażnień i alergii,
popękaną, nadmiernie reagującą na działanie czynników zewnętrznych. Zostały opracowane dzięki wiedzy doświadczonych
kosmetologów i lekarzy dermatologów. Wykorzystano współczesne badania naukowe i wielowiekowe doświadczenie zapisane
na kartach tradycyjnego ziołolecznictwa. Regenerują skórę, pomagają przywrócić barierę ochronną i równowagę naturalnym
mechanizmom obronnym skóry, łagodzą świąd, dają ulgę od początku stosowania. Receptury zawierają właściwie dobrane
składniki do tego problemu skóry.
Nie zawierają barwników, parabenów, olejów mineralnych, są bezzapachowe, mają fizjologiczne pH. 

Składniki
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Propanediol, Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Maltooligosyl
Glucoside, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Betula Alba Bark Extract, Scrophularia Nodosa Extract, Urea, Sodium Hyauronate,
Panthenol, Babassu Oil Polyglyceryl-4 Esters, Styrene/ Acrylates Copolymer, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol,
Acrylates /C 10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Polysorbate 20, Benzoic Acid, Dipropylene Glycol,
Sodium Chloride, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Sodium Benzoate

Charakterystyka

Emulsja przeznaczona do pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej i bardzo suchej, skłonnej do zmian atopowych, pękania i świądu.
Zawiera delikatne substancje myjące, które nie powodują podrażnień. Produkt przeznaczony także dla dzieci powyżej 3 roku
życia.
Delikatnie oczyszcza skórę i włosy bez naruszania ich naturalnej warstwy ochronnej. Redukuje uczucie świądu i pieczenia, koi
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podrażnienia, minimalizuje uczucie suchości. Produkt o fizjologicznym pH, bezzapachowy, bardzo dobrze tolerowany przez
skórę.
SKŁADNIKI GŁÓWNE:

Kwas betulinowy, betuliny oraz iridoidy pozyskane z kompleksu ekstraktów kory brzozy i ziela trędownika ograniczają
skłonność skóry do stanów zapalnych, poprawiając tym samym jej odporność.

SKŁADNIKI WSPIERAJĄCE:
mocznik
pantenol
gliceryna
estry oleju babassu
hialuronian sodu

Stosowanie
Emulsję nałóż na mokrą skórę oraz włosy. Delikatnie masuj, a następnie spłucz wodą. Do codziennego stosowania. Przed pierwszym
użyciem wypróbuj działanie na niewielkim obszarze skóry.

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