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Emolium Dermocare emulsja do kąpieli 200 ml
 

Cena: 32,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Emulsje

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Paraffinum Liquidum, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Palmitate, PEG-40 Sorbitan Peroleate, Butyrospermum Parkii Butter,
Macadamia Integrifolia Seed Oil, Canola Oil, Persea Gratissima Oil, Laureth-7 Citrate, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic
Acid, Citric Acid, Aqua, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate.

Charakterystyka
Emolium Dermocare Emulsja do kąpieli została stworzona z myślą o codziennych potrzebach skóry wrażliwej i wymagającej od 1 dnia
życia.

Emulsja do kąpieli zapewnia skórze uczucie nawilżenia, wyraźnie poprawia natłuszczenie skóry oraz wzmocnienia naturalną
barierę lipidową. Emolium do kąpieli łagodzi podrażnienia i zabezpiecza skórę przed ich ponownym powstawaniem.
Linia Emolium Dermocare została opracowana we współpracy specjalistów z dziedziny pediatrii i dermatologii. Formuła
emolientów dla noworodków i niemowląt została przebadana dermatologicznie.
Emolium emulsja do kąpieli jest produktem hipoalergicznym. Sprawdza się jako emulsja do kąpania i mycia noworodka.
Zastosowanie emulsji do kąpieli Emolium DERMOCARE 

Od 1 dnia życia.
Skóra wrażliwa, sucha, skłonna do alergii.
Codzienna pielęgnacja podczas kąpieli.
Emolium dla noworodków, niemowląt i osób dorosłych.

Działanie emulsji do kąpieli Emolium DERMOCARE 
Emulsja do kąpieli zawiera w swoim 4 biomimetyczne oleje: macadamia, canola, awokado i masło shea.
Nawilża i natłuszcza wrażliwą skórę, przynosząc ukojenie i czyniąc ją miękką oraz gładką w dotyku.
Emolium emulsja do kąpieli wzmacnia barierę ochronną naskórka – odbudowuje ją i chroni przed nadmiernym
wysuszeniem.
Pomaga łagodzić podrażnienia i zabezpiecza przed ich ponownym powstawaniem.
Emolium do kąpieli przywraca prawidłowe pH skóry.
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Produkt tworzy delikatny film ochronny na powierzchni skóry, co chroni ją przed szkodliwym działaniem czynników
zewnętrznych.

Formuła produktu Emolium DERMOCARE emulsja do kąpieli
Emulsja do kąpieli została opracowana we współpracy z dermatologami.
Biomimetyczne oleje (macadamia, canola, awokado i masło shea) nawilżają skórę poprzez tworzenie specjalnego filmu
chroniącego przed czynnikami zewnętrznymi i wspierają odbudowę bariery ochronnej naskórka.
W Emolium emulsji do kąpieli znajdziemy trójglicerydy kaprylowo-kaprynowe, które uzupełniają lipidy w skórze i
pozostawiają ją miękką w dotyku oraz wzmacniają barierę ochronną.

Stosowanie
Emolium emulsja do kąpieli przeznaczona jest do codziennej higieny skóry wrażliwej, suchej i skłonnej do podrażnień. Można stosować
ją od 1. dnia życia, dlatego produkt nadaje się do kąpieli noworodka.
Kąpiel dla dzieci i niemowląt: do wypełnionej wodą wanienki dodać 15 ml preparatu Dermocare (1/2 miarki). Kąpiel noworodka,
niemowlęcia i dziecka powinna trwać około 15 minut. Po wyjęciu z wanienki należy delikatnie osuszyć skórę ręcznikiem, unikając
pocierania.
Kąpiel dla dorosłych: do napełnionej wodą do połowy wanny dodać 30 ml preparatu (1 miarkę). Kąpiel powinna trwać około 15 minut.
Następnie delikatnie osuszyć skórę ręcznikiem, bez pocierania

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