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Eloderm emulsja do kąpieli 200 ml
 

Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Emulsje

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
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Opis produktu

Emulsja do kąpieli Eloderm to specjalistyczny preparat emoliencyjny o pojemności 200ml do pielęgnacji całego ciała podczas kąpieli.
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Preparat dogłębnie nawilża i natłuszcza nadmiernie suchą skórę łagodząc podrażnienia i odczucie świądu. Dzięki bogatemu
kompleksowi składników aktywnych nie tylko pielęgnuje, ale również wspomaga odbudowę naturalnej bariery ochronnej naskórka.
Zapewnia zdrowy wygląd i funkcjonowanie nawet dla nadwrażliwej skóry.

 

  
Nawilżenie

Emulsja do kąpieli zawiera w swoim składzie Omega Butter - masło w 100% pochodzenia naturalnego. W jego skład wchodzi zimno
tłoczony olej z nasion brazylijskiego drzewa Sacha Inchi oraz frakcja z toskańskiej oliwy z oliwek. Składnik ten charakteryzuje się
najwyższą zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) pośród wszystkich olejów jadalnych. Zawiera zatem bogaty
kompleks kwasów tłuszczowych Omega 3-6-9, które poprawiają nawilżenie skóry redukując transepidermalną utratę wody (TEWL).

 

  
Natłuszczenie

Wspomagają odbudowę bariery naskórkowej przywracając naturalną funkcję ochronną skóry. Razem z trójglicerydami kwasu
kaprynowego i kaprylowego, olejem macadamia oraz olejem kukurydzianym uzupełniają niedobory lipidów międzykomórkowych
i tworzą na powierzchni skóry film ochronny. Trójglicerydy oleju kukurydzianego wykazują również działanie zapobiegające pojawianiu
się uczucia świądu.

  
Pielęgnacja

Składniki aktywne emolientu działają na skórę zarówno na powierzchni jaki w głębszych warstwach. Skutecznie nawilżają i natłuszczają
jednocześnie łagodząc podrażnienia. Emolient rekomendowany do higieny skóry nadwrażliwej, szczególnie podatnej na działanie
czynników zewnętrznych.
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Składniki aktywne

Kompleks składników aktywnych delikatnie myje, nawilża i natłuszcza suchą skórę łagodząc podrażnienia i odczucie świądu. Skutecznie
chroni przed czynnikami zewnętrznymi przywracając skórze jej naturalną funkcję ochronną.

  
  
  
  

OMEGA BUTTER

OLEJ PARAFINOWY
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OLEJ KUKURYDZIANY

 

  
  

TRÓJGLICERYDY

OLEJ MACADAMIA

 

 

  
Zastosowanie

Codzienna higiena skóry nadmiernie suchej, swędzącej i nadwrażliwej na czynniki zewnętrzne. Do stosowania w kąpielach
emoliencyjnych.

Sposób użycia

Przed użyciem zamieszać delikatnie płyn w butelce. Do wanny z wodą wlać odmierzoną ilość preparatu: dzieci i niemowlęta ok. 15 ml,
dorośli ok. 30 ml i rozprowadzić dłonią w wodzie do uzyskania białej emulsji. Nie należy stosować dodatkowych środków myjących, gdyż
mogą wywołać podrażnienia. Po kąpieli (ok. 15 min.) należy osuszyć skórę delikatnie dotykając ręcznikiem, tak aby nie zetrzeć ze skóry
powstałego filmu ochronnego. Dodatkowo zaleca się zastosowanie Kremu, Kremu Aktywnego lub Balsamu do ciała Eloderm na wybrane
partie ciała dla wzmocnienia efektu emoliencyjnego.
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Opinie użytkowników*

  
  
  
  
  
63%

FARMACEUTÓW

 

  
  WYBIERAJĄC KOSMETYKI
  DLA DZIECI ZWRACA
  UWAGĘ, ABY NIE
  ZAWIERAŁY SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH  

 

 

 Mam czwórkę dzieci i mam już troszkę większe rozeznanie niż przy pierwszym dziecku. Mogę śmiało polecić serię
Eloderm. Preparaty są dobrej jakości, ostatnio kiedy Gabrysia pojechała do dziadków na wieś przyjechała z przedramieniami tak
suchymi, że zrobiła się łuska, dosłownie po dwóch kąpielach i natarciu balsamem wszystko wróciło do normy. 
Edyta Tryniszewska, farmaceuta

 

  
  
 

 Na rynku jest bardzo dużo tego typu produktów, więc myślałam, że te będą jak wszystkie. Na szczęście mile się
zaskoczyłam. Kosmetyki Eloderm są świetne! Szczególnie przypadł mi do gustu szampon. 
Zuzanna Duer, farmaceuta od 6 lat

  
  
  
76%

FARMACEUTÓW

 

  
  CHĘTNIE POLECI
  EMOLIENTY ELODERM
  SWOIM PACJENTOM  

 

 

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

  

 

  
  *Na podstawie danych i opinii zebranych w ramach programu „Zostań Ambasadorką marki Eloderm” zorganizowanego przez
Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. dla farmaceutów w dniach 01.02 - 17.04.2016 r.
  Celem programu było zebranie opinii uczestników na temat innowacyjnych emolientów Eloderm.  
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Jakie kosmetyki należy wybierać?

  Filmy z serii „Szkoła pielęgnacji i dotyku” omawiają najważniejsze zasady prawidłowej pielęgnacji wrażliwej skóry dziecka.

  W odcinku, pt. „Jakie kosmetyki należy wybierać?” specjalista dermatolog odpowie na pytanie, które często zadają sobie rodzice.  

   

 

  
  
  
Poznaj pozostałe produkty
ELODERM

 

  

  
  
  
   

  
Krem aktywny

Kosmetyk
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Krem

Kosmetyk
 

   

  
Balsam do ciała

Kosmetyk
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Szampon

Kosmetyk
 

   

  
Żel do mycia

Kosmetyk
 

 

 

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