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Emolium A-Topic trójaktywny krem 50 ml - dostępne ostatnie
sztuki
 

Cena: 35,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Emolium A-topic Trójaktywny krem przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry suchej, atopowej i uporczywie swędzącej oraz
skłonnością do egzemy po 1 miesiącu życia. Pomaga łagodzić uczucie świądu poprzez nawilżenie skóry i uzupełnienie lipidów.
Intensywnie i długotrwale nawilża oraz natłuszcza, wspomagając regenerację naskórka.

Już 1. aplikacja kremu Emolium A-Topic pomaga zredukować intensywne swędzenie nawet w 5 minut od nałożenia preparatu.
Efekt utrzymuje się do 8 godzin od aplikacji. Krem można stosować również na powieki.
Formuła kremu trójaktywnego Emolium została opracowana we współpracy z dermatologami, a także przebadana
dermatologicznie i okulistycznie. Może być wykorzystywany w celu niwelowania objawów charakterystycznych dla atopowej
skóry u dzieci i niemowląt.
Zastosowanie trójaktywnego kremu Emolium A-TOPIC 

Po 1 miesiącu życia.
Skóra atopowa, sucha, uporczywie swędząca, ze skłonnością do egzemy.
Codzienna pielęgnacja twarzy. Może być stosowany na powieki.

Działanie trójaktywnego kremu Emolium A-TOPIC
Redukuje uporczywy świąd już w 5 minut od aplikacji kremu.
Łagodzi podrażnienia, kojąc suchą skórę twarzy, powiek i okolicy oczu.
Wspomaga regenerację naskórka, zmniejszając szorstkość skóry.
Intensywnie i długotrwale natłuszcza i nawilża podrażniony naskórek.
Regularne stosowanie kremu Emolium pomaga poprawić ogólny wygląd skóry, pozostawia skórę nawilżoną i
wygładzoną.

Formuła produktu Emolium A-TOPIC trójaktywny krem
Połączenie specjalistycznych składników aktywnych pomaga w pielęgnacji skóry atopowej, uporczywie swędzącej i
skłonnej do egzemy.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/emolium-a-topic-trojaktywny-krem-50-ml-dostepne-ostatnie-sztuki.html
http://www.aptekaotc.pl/emolium-a-topic-trojaktywny-krem-50-ml-dostepne-ostatnie-sztuki.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Biomimetyczne oleje: arganowy, canola i masło shea doskonale dopasowują się do fizjologii skóry, wspomagając
codzienną pielęgnację. Nawilżają dwukierunkowo uzupełniając lipidy oraz tworząc warstwę ochronną, która zabezpiecza
skórę przed podrażnieniami.
Polidokanol przyczynia się do redukcji świądu i sprawia, że skóra staje się mniej podatna na podrażnienia.
Wosk zbożowy z ziaren jęczmienia łagodzi i koi swędzącą skórę.

Stosowanie
Nanieść cienką warstwę kremu na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy, powiek lub okolicy oczu.
Najlepsze efekty osiąga się, stosując preparat minimum dwa razy dziennie
.

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