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Emolium Dermocare 3w1 płyn do kąpieli, żel do mycia,
szampon 400 ml
 

Cena: 49,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 400 ml

Postać Płyny

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Emolium Dermocare 3w1 to funkcjonalny kosmetyk o potrójnym działaniu, który sprawdzi się do oczyszczania całego ciała. Może być
stosowany zarówno do mycia skóry, jak i włosów. Dzięki zawartości składników aktywnych, zastosowanych w produkcie, może on
wykazywać działanie łagodzące na podrażnienia i zaczerwienienia, a także zmniejszać świąd.

Właściwości Emolium Dermocare 3w1

Produkt przeznaczony został do oczyszczania skóry oraz włosów, w tym także skóry głowy. Może być stosowany także przez osoby ze
skórą wrażliwą oraz skłonnością do łuszczycy i atopii. Kosmetyk nie zaburza naturalnego pH skóry, a więc nie powinien powodować
uszkodzenia skóry, może natomiast je łagodzić i sprzyjać uczuciu ukojenia przy podrażnieniach. Emolium Dermocare po zastosowaniu
pozostawia na skórze delikatny film zabezpieczający przed przesuszeniem i uszkodzeniami. Preparat można dodać do wody w trakcie
kąpieli jako alternatywa dla standardowego żelu pod prysznic. Dzięki temu, że delikatnie się pieni, kąpiel może być relaksująca i
przyjemna.

Łagodna receptura sprawia, że kosmetyk nie szczypie w oczy, nie wywołuje łzawienia oraz podrażnień. Wykazuje właściwości
nawilżające i zmiękczające skórę, a więc sprzyja poprawie jej kondycji. Stosowany jako szampon do włosów może ułatwiać ich
rozczesywanie i dodawać kosmykom miękkości.

Emolium Dermocare – ochrona delikatnej skóry

Seria Emolium Dermocare stworzona została specjalnie z myślą o potrzebach skóry wrażliwej i wymagającej specjalistycznej
pielęgnacji. Produkcja tej linii kosmetyków odbyła się przy konsultacji ze specjalistami z zakresu dermatologii, dzięki czemu uzyskane
rezultaty są skuteczne i bezpieczne.
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Emolium Dermocare to jedna z linii Emolium, która może być stosowana zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci w codziennej pielęgnacji.
Emolium Dermocare 3w1 to kosmetyk uniwersalny, który stanowi dobrą alternatywę zarówno dla żelu pod prysznic czy płynu do kąpieli,
jak i szamponu do włosów.

Składniki
Aqua, Lauryl Glucoside, Decyl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoyl Alaninate, Glycerin, Bateine, Panthenol,
Gluconolactone, Allantoin, Glucose, Citric Acid, Parfum, Sodium Benzoate, Disodium EDTA, Decyl Alcohol, Pantolactone

W składzie produktu producent zastosował składniki pochodzenia naturalnego, które często wykorzystywane są w celu złagodzenia
podrażnień i nawilżenia skóry. Dzięki unikalnej kompozycji kosmetyk może wpływać korzystnie na nieprzyjemne zmiany, związane z
przesuszeniem i uszkodzeniami skóry.

Panthenol

Jest to jeden z najczęściej wykorzystywanych składników kosmetyków pielęgnacyjnych. Nazywany jest także prowitaminą B5 i jest to
substancja organiczna z grupy alkoholi. Panthenol występuje w ludzkiej skórze, włosach i paznokciach naturalnie i jest on potrzebny do
utrzymania tych części ciała w dobrej kondycji. Panthenol wykazuje właściwości łagodzące i nawilżające. Może łagodzić podrażnienia i
sprzyja gojeniu się ran, owrzodzeń, zmniejsza swędzenie skóry i może wpływać kojąco w przypadku pieczenia. Dzięki właściwościom
zatrzymującym wodę wspomaga nawilżenie skóry.

Alantoina

W założeniu ma łagodzić uszkodzoną skórę i koić dyskomfort, wywołany swędzeniem lub pieczeniem. Wykazuje właściwości
nawilżające i przyspiesza regenerację. Może zmniejszać zaczerwienienia, a także pobudzać odnowę komórek. Działa korzystnie na
kondycję naskórka, dodając mu miękkości i gładkości.

Betaina

Sprzyja nawilżeniu skóry i wspomaga osiągnięcie przez nią sprężystości i elastyczności. Pomaga utrzymać mocne i lśniące włosy, a
także wpływa łagodząco na wrażliwą na działanie detergentów skórę głowy.

Charakterystyka
Emolium Dermocare 3w1 płyn do kąpieli, żel do mycia, szampon przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej i
wymagającej po 1 miesiącu życia. Pełni funkcję żelu, płynu oraz szamponu, myjąc i oczyszczając całe ciało oraz włosy. Dodany do
kąpieli, delikatnie się pieni.

Emolium Dermocare 3w1 nie podrażnia oczu – nie szczypie i nie powoduje łzawienia. Z powodzeniem może być stosowany jako
szampon do włosów dla dzieci oraz niemowląt po 1 miesiącu życia. Nawilża i pozostawia miękką w dotyku skórę oraz łatwe do
rozczesywania włosy. Niweluje podrażnienia i zaczerwienienia skóry, a także nie zaburza naturalnego pH skóry.
Emolium Dermocare 3w1 jest produktem przebadanym dermatologicznie, co sprawia, że może być stosowany do codziennej
pielęgnacji jako płyn do kąpieli dla dzieci. Sprawdzi się również jako płyn do kąpieli dla niemowląt powyżej 1 miesiąca życia.
Zastosowanie Emolium DERMOCARE 3w1

Po 1 miesiącu życia.
Skóra wrażliwa i wymagająca.
Przeznaczony do codziennej pielęgnacji.
Wszechstronne zastosowanie: jako szampon, żel i płyn do kąpieli dla niemowląt i dzieci.

Działanie Emolium DERMOCARE 3w1
Dodany do wanny jako płyn do kąpieli delikatnie się pieni i przyjemnie pachnie.
Przynosi ukojenie, nie naruszając naturalnej bariery ochronnej.
Betaina i alantoina, nawilżają i łagodzą podrażnienia skóry ciała i głowy.
Nie narusza naturalnego pH skóry.
Oczyszcza skórę i z powodzeniem może być stosowany jako żel do mycia, pozostawiając na skórze delikatny film
ochronny.
Emolium Dermocare 3w1 sprawdza się również jako szampon do włosów dla dzieci, sprawiając, że włosy są puszyste,
błyszczące i łatwo się rozczesują.
Produkt nie szczypie w oczy i nie powoduje łzawienia.

Formuła produktu Emolium DERMOCARE 3w1
W składzie Emolium Dermocare 3w1 znajduje się aż 92% substancji pochodzenia naturalnego. Formuła produktu
zawiera składniki, które wspomagają odpowiednie nawilżenie skóry i chronią przed nadmiernym wysuszeniem.
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Stosowanie
Jako płyn do kąpieli dzieci i niemowląt: wlać niewielką ilość Emolium Dermocare 3w1 do wanienki z wodą o temperaturze 36-37 stopni,
umyć włosy i skórę dziecka, a następnie dokładnie spłukać.
Stosując jako żel pod prysznic: nanieść na skórę i włosy, następnie delikatnie spłukać letnią wodą.

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