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Emolium A-Topic trójaktywna emulsja do ciała 200 ml
 

Cena: 47,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Emulsje

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Emolium A-topic Trójaktywna emulsja do ciała przeznaczona jest do codziennej pielęgnacji skóry suchej, atopowej i uporczywie
swędzącej po 1 miesiącu życia. Koi i łagodzi uczucie świądu, nawilżając i uzupełniając lipidową warstwę naskórka.

Emulsja do ciała pozostawia na skórze specjalną warstwę ochronną, która zapobiega jej wysuszaniu, widocznie ją wygładzając i
uelastyczniając. Może być wykorzystywany w codziennej pielęgnacji skóry atopowej u dzieci i niemowląt.
Zastosowanie trójaktywnej emulsji Emolium A-TOPIC 

Po 1 miesiącu życia.
Skóra atopowa, sucha, uporczywie swędząca.
Codzienna pielęgnacja.

Działanie trójaktywnej emulsji Emolium A-TOPIC 
Emolium trójaktywna emulsja pozostawia na skórze warstwę ochronną, która zapobiega nadmiernemu wysuszaniu się
naskórka.
Emulsja do ciała natłuszcza i nawilża skórę, a także zmniejsza uczucie szorstkości.
Łagodzi podrażnienia i uczucie świądu skóry atopowej.
Pozostawia miękką i gładką w dotyku skórę.

Formuła produktu Emolium A-TOPIC trójaktywna emulsja
Emolium A-topic Trójaktywna emulsja do ciała to połączenie wysokiej jakości składników aktywnych, które łagodzą
objawy charakterystyczne dla atopowej skóry u dzieci i dorosłych. Unikalna formuła opracowana we współpracy z
dermatologami nawilża, natłuszcza i łagodzi podrażnienia. Składniki produktu wspomagają redukcję świądu.
3 biomimetyczne oleje: arganowy, canola i masło shea doskonale dopasowują się do fizjologii skóry, zwiększając tym
samym skuteczność pielęgnacji. Nawilżają dwukierunkowo poprzez uzupełnienie lipidów oraz utworzenie warstwy
ochronnej, zabezpieczając przed podrażnieniami.
Polidokanol i oksydowane trójglicerydy oleju z kukurydzy przyczyniają się do redukcji świądu i sprawiają, że skóra staje
się mniej podatna na podrażnienia.
Emolium do ciała zawiera wosk zbożowy z ziaren jęczmienia, który koi i łagodzi swędzącą skórę.
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Stosowanie
Nanieść emulsję na oczyszczoną i lekko osuszoną skórę ciała i delikatnie wmasować. Można powtarzać aplikację kilka razy dziennie,
jeśli zachodzi taka konieczność. Regularne stosowanie Emolium A-topic zmniejsza wysuszenie skóry i łagodzi jej podrażnienie.

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