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Eloderm krem aktywny od 1 dnia życia 75 ml
 

Cena: 21,66 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 ml

Postać Kremy

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
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Opis produktu

Krem Aktywny Eloderm to specjalistyczny preparat emoliencyjny o pojemności 75ml do pielęgnacji mniejszych partii ciała.
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Preparat dogłębnie nawilża i natłuszcza nadmiernie suchą skórę łagodząc podrażnienia i uporczywe 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

Krem Aktywny Eloderm zawiera w swoim składzie Omega Butter – masło w 100% pochodzenia naturalnego. W jego skład wchodzi
zimnotłoczony olej z nasion brazylijskiego drzewa Sacha Inchi oraz frakcja z toskańskiej oliwy z oliwek. Składnik ten charakteryzuje się
najwyższą zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) Omega 3-6-9 pośród wszystkich olejów jadalnych. Kwasy
te poprawiają nawilżenie skóry redukując transepidermalną utratę wody (TEWL).

 

  
Natłuszczenie

Wysoka zawartość tokoferoli (wit. E) i fitosteroli wykazuje silne właściwości łagodzące i przeciwzapalne. Olej canola i masło shea
wspomagają odbudowę bariery naskórkowej przywracając naturalną funkcję ochronną skóry. Razem z olejem macadamia oraz olejem
kukurydzianym uzupełniają niedobory lipidów międzykomórkowych. Trójglicerydy oleju kukurydzianego minimalizują również uczucie
świądu. Dodatkowo nawilżenie skóry wspomagają składniki takie jak urea czy hialuronian sodu.

  
Pielęgnacja

Składniki Kremu Aktywnego Eloderm działają na skórę zarówno na powierzchni jak i w głębszych warstwach. Skutecznie nawilżają
i natłuszczają jednocześnie łagodząc podrażnienia. Preparat rekomendowany do pielęgnacji skóry nadwrażliwej, bardzo wysuszonej,
uporczywie swędzącej, szczególnie podatnej na działanie czynników zewnętrznych.
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Składniki aktywne

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

  
  
  
  

OLEJ CANOLA

OLEJ MACADAMIA
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MASŁO SHEA

OLEJ KUKURYDZIANY

 

  
  

OMEGA BUTTER

UREA

HIALURONIAN SODU

 

 

  
Zastosowanie

Codzienna pielęgnacja skóry nadmiernie wysuszonej, atopowej i nadwrażliwej na czynniki zewnętrzne. Do stosowania na niedużych
powierzchniach ciala, np. twarz, zgięcia łokciowe.

Sposób użycia

Niewielką ilość Kremu Aktywnego Eloderm dokładnie rozprowadzić na oczyszczoną powierzchnię skóry i pozostawić do wchłonięcia. Do
stosowania na dzień i na noc. Unikać kontaktu z okolicą oczu.
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Opinie użytkowników*

  
  
  
  
  
73%

FARMACEUTÓW

 

  
  KUPI EMOLIENTY
  ELODERM PONOWNIE  

 

 

 Preparaty z serii Eloderm okazały się rewelacyjne. Skóra mojego dziecka przestała być sucha i łuszcząca. Najbardziej
zadowolona jestem z żelu pod prysznic, już zawsze będzie nam towarzyszył podczas wizyty na basenie. Nawet wysuszona skóra po
długiej wizycie w chlorowanej wodzie odzyskiwała zdrowy wygląd po zastosowaniu żelu i kremu do ciała z serii Eloderm. 
Patrycja Piwińska, farmaceuta

 

  
  
 

 Szczerze muszę przyznać, że jestem bardzo mile zaskoczona działaniem preparatów. Szampon sprawił, że skóra głowy
przestała się łuszczyc, swędzieć, a jednocześnie włosy były miękkie i puszyste. Emulsja do kąpieli oraz żel pod prysznic świetnie
nawilżają skórę. 
Beata Marczewska, farmaceuta od 8 lat

  
  
  
70%

FARMACEUTÓW

 

  
  POTWIERDZA, ŻE STAN
  SKÓRY DZIECKA
  POPRAWIŁ SIĘ PODCZAS STOSOWANIA
  EMOLIENTÓW ELODERM  
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  *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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Atopowe zapalenie skóry

  Filmy z serii „Szkoła pielęgnacji i dotyku” poruszają najważniejsze kwestie związane z pielęgnacją wrażliwej skóry dziecka.

  W odcinku, pt. „Atopowe zapalenie skóry” specjalista dermatolog przybliży rodzicom objawy i czynniki wywołujące AZS oraz podpowie
dlaczego prawidłowa pielęgnacja odgrywa tak kluczową rolę.  

   

 

  
  
  
Poznaj pozostałe produkty
ELODERM

 

  

  
  
  
   

  
Żel do mycia

Kosmetyk
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Krem

Kosmetyk
 

   

  
Balsam do ciała

Kosmetyk
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Szampon

Kosmetyk
 

   

  
Emulsja do kąpieli

Kosmetyk
 

 

 

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