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Emolium Dermocare emulsja na suchą skórę głowy 100 ml
 

Cena: 37,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Emulsje

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Emolium Dermocare Emulsja na suchą skórę głowy przeznaczona jest do wrażliwej, suchej i skłonnej do alergii skóry głowy i karku po 3
roku życia. Intensywnie nawilża, zmiękcza oraz koi podrażnioną skórę głowy. Wyraźnie zmniejsza suchość skóry głowy i karku już po
pierwszym użyciu.

Emolium emulsja na suchą skórę głowy to produkt, który powstał we współpracy z dermatologami. Wchodzi w skład linii
Emolium DERMOCARE. To kosmetyki, które dopasowują się do specjalnych potrzeb skóry wrażliwej, zapewniając jej
odpowiednie nawilżenie.
Zastosowanie emulsji na suchą skórę głowy Emolium DERMOCARE

Dzieci po 3 roku życia i dorośli
Sucha skóra głowy i karku
Codzienna pielęgnacja i nawilżenie przesuszonej skóry głowy

Działanie emulsji na suchą skórę głowy Emolium DERMOCARE
Efekt: już po 1. użyciu wyraźnie zmniejsza suchość skóry głowy i karku.
Intensywnie nawilża i dostarcza lipidy, przez co odżywia skórę głowy, karku i włosy.
Wyraźnie zmiękcza i odżywia naskórek oraz zmniejsza suchość skóry głowy.
Wycisza objawy podrażnienia skóry takie jak: zaczerwienienie, uczucie świądu i napięcia.
Nie zaburza naturalnego pH skóry.

Formuła emulsji na suchą skórę głowy Emolium DERMOCARE
Emolium emulsja do skóry głowy to wyjątkowa formuła, która intensywnie nawilża, odżywia i wycisza objawy
podrażnienia skóry. Składniki aktywne pomagają ograniczyć utratę wody z naskórka, a także wspierają odbudowę
bariery ochronnej. Już po 1. użyciu sucha skóra głowy jest bardziej nawilżona, dając uczucie komfortu.
Emulsja na suchą skórę głowy zawiera kompleks NMF, hialuronian sodu oraz aminokwasy, które zapewniają
długotrwałe, a także wielokierunkowe nawilżenie przesuszonej skóry głowy. Mają także działanie ograniczające utratę
wody z naskórka.
Emulsja zawiera trójglicerydy oleju z kukurydzy wspomagające odbudowę bariery ochronnej naskórka. Pomagają
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równocześnie znieść nieprzyjemne uczucie świądu.
Zawarty w emulsji do skóry głowy Emolium Phytantriol jest unikalnym składnikiem kondycjonującym włosy. Ma
działanie wygładzające i nawilżające, wspiera ochronę koloru i zapobiega procesowi rozdwajania się końcówek.

Stosowanie
Jak nawilżyć skórę głowy? Należy nanieść niewielką ilość emulsji na skórę głowy i/lub karku, a następnie równomiernie ją rozprowadzić i
delikatnie wmasować. Emolium do suchej skóry głowy można stosować bezpośrednio po umyciu włosów oraz tak często, jak zachodzi
potrzeba.
Emulsja na suchą skórę głowy Emolium nie powoduje przetłuszczania się włosów. Nie należy spłukiwać preparatu.
Otwieranie butelki: odłamać końcówkę, a następnie przekręcić aplikator.

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